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  املقدمة
  
  

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومـن  
وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا   . سيئات أعمالنا، من يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كمـا  وحده ال شريك له
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على حممد وعلى آل حممد كمـا باركـت علـى    

  .إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني، إنك محيد جميد
  :أما بعد

كي من القرن الثالث إىل القـرن  ظاهرة املختصرات يف الفقه املال"فهذا موضوع تناولت فيه 
وإين ملا عزمت على القيام ذه الدراسة عرضت األمر على فضـيلة الـدكتور   ". السابع اهلجري
ـ السعيد بور ناقشين يف هذا املوضـوع، مث رحـب    -حفظه اهللا وبارك يف جهوده العلمية–بة كـ

ي طوال مـدة اإلشـراف   وقد كان مع. بالفكرة، ووافق على اإلشراف عليه جزاه اهللا خري اجلزاء
. مثاال للنبل ودماثة األخالق، وحسن املعاملة، يرشدين ويوجهين ويستنهض مهيت إىل العمل املفيد

  .فال يسعين إال أن أزجي له خالص الشكر وصادق االمتنان
  نبذة عن املوضوع-أ

بالد دار لقد شاءت إرادة اهللا تعاىل أن تتسع دائرة انتشار نفوذ املذهب املالكي يف كثري من 
اإلسالم، فانبعث من احلجاز، وذاع صيته يف الشام والعراق ومصر والـيمن وآسـيا الوسـطى    

  .واملغرب واألندلس وغريها
وتعترب مرحلة القرن اهلجري الثالث من أهم املراحل اليت تكونت خالهلا القاعدة األساسـة  

مي، إذ جاء تأليف علماء املالكية للمدرسة املالكية الفقهية العريقة من حيث التنظري للتشريع اإلسال
يف هذه املرحلة سجال حافال يستجيب لواقع احلال ومقتضيات ظروف تنظيم البالد اإلسـالمية،  
فكان ذلك ذخرية فقهية متميزة حبكم وظيفته، خاصة وأن علم الفقه هو علم ينظم اتمع البشري 
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ـ  نظم مجيـع املصـاحل اتمعيـة    عامة، ويعد إحدى خصائص األمة اإلسالمية، فهو نظام عام ي
واألخالقية داخل اتمع اإلسالمي، وهو الذي يرسم املنهج القدمي يف مجيـع جمـاالت احليـاة    

  .اإلنسانية، ويهدف إىل سعادة الفرد يف الدنيا واآلخرة
وألمهيته البالغة رغب الشارع يف تعلمه، وخص املشتغلني واملهتمني بعلم الفقه مبميـزات مل  

من يرد اهللا بـه  »: هم من املهتمني بالعلوم األخرى؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمينلها غري

«خريا يفقهه يف الدين
)1(

  . من أجل ذلك، اعتىن به العلماء منذ الصدر األول. 
الفقهاء التابعني، مث صار على ج هـؤالء أتبـاع   : مث جاء من بعدهم من سلك طريقهم

ئمة اتهدين، فجمعوا اآلثار وخصصوها، وانتقدوا ما حيتاج منـها  التابعني، إىل أن جاء عصر األ
إىل نقد، وبينوا ما يصلح للداللة، وما فيه قادح، ومارسوا كيفية إدراج اجلزئي يف الكلي واخلاص 
حتت العام، وقاسوا النظري على نظريه والشبيه على شبيهه، فأصـبحت هـذه األصـول علومـا     

م الفقه، وانتظم أمر االجتهاد، مث احنصرت هذه العلـوم يف  وصناعـات، فانضبـط بذلـك عل
مذاهب فقهية متعـددة، انقرض بعضها ومل يبق له أثر، ومنها ما كتب له البقاء، فكثـر أتباعـه   

املالكيـة، واحلنفيـة، والشـافعية، واحلنابلـة،     : واملنتسبون إليه، وأشهـر هذه املذاهب مخسة
فاق العلماء على تقليدهم ودراسة كتبـهم، والبنـاء علـى    فهؤالء هم الذين وقع ات. والظاهرية

قواعدهم، والتفريع على أصوهلم دون غريهـم ممن تقدمهـم أو عاصرهـم، مع اختـالف يف 
  . أعيام، واالعتراف بفضل من سبقهم

وبذلك استطاعت هذه األمة أن حتافظ على حلقات هذا اإلسناد بفضل عدول خصهم اهللا 
هم حبملهم هذا الدين جيال بعد جيل، إجنازا ملا وعد به رسول اهللا صلى اهللا سبحانه وتعاىل وشرف

                                                           
من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين، من حديث معاوية بن أيب : أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب) 1(

ن، وإمنا أنا قاسم واهللا يعطي، ولـن  من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدي»: سفيان رضي اهللا عنهما، بلفظ
، وانظر 69، حديث رقم «تزال هذه األمة قائمة على أمر اهللا ال يضرهم من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا

، 1721و 1719كتاب الزكاة، حـديث رقـم   : ومسلم يف صحيحه. 6884و 6788: حديث
ـ . 3549و 3548وكتاب اإلمارة، حديث رقم  . 217ديث رقـم  وابن ماجه يف مقدمة سننه، ح

وأمحد يف سننه يف مسند الشاميني، حديث رقم . 228و 226والدارمي يف مقدمة سننه، حديث رقم 
  .1400ومالك يف موطئه يف كتاب اجلامع، حديث رقم . 16246و 16231
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«حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله»: عليه وسلم حني قال
)2(

، جيمعون أقاويل من سـلفهم،  
وحيفظون فقههم، وجيتهدون فيما أحدث الناس من وقائع ونوازل، معتمدين يف ذلـك األصـول   

  ).سنة الشريفة، واإلمجاع، وغري ذلكالقرآن الكرمي، وال(األوىل 
وممن خصهم اهللا تعاىل ذه املزية عامل املدينة مالك بن أنس رمحه اهللا، فقد كان من أثبـت  
الناس يف حديث املدنيني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأوثقهم إسنادا، وأعلمهم بقضـاء  

اهللا عنهم، وأصحام من الفقهـاء   عمر بن اخلطاب، وأقاويل عبد اهللا بن عمر، وعائشة، رضي
السبعة، حيث انتهت الرئاسة إىل إمام دار اهلجرة، ووسد األمر إليه، وضرب الناس إليـه أكبـاد   

يوشك أن يضرب الناس أكبـاد اإلبـل   »: اإلبل حىت قيل إنه املقصود بقوله صلى اهللا عليه وسلم

«يطلبون العلم، فال جيدون أحدا أعلم من عامل املدينة
)3(

، إذ جلس اإلمام مالك للتدريس مبدينـة  

                                                           
:  أخذ احلـديث مـن الثقـات   :  حتت باب) هـ807. ت(جممع الزوائد لعلي بن أيب بكر اهليثمي ) 2(

حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفـون  »: هريرة وعبد اهللا بن عمر رفعه، قال، عن أيب 1/140
رواه البزار وفيه عمرو بن خالـد القرشـي،   . «عنه حتريف الغالني، وتأويل اجلاهلني، وانتحال املبطلني
: وأورده اإلمام البيهقي يف سننه، حتت بـاب . كذبه حيىي بن معني وأمحد بن حنبل، ونسبه إىل الوضع

كُفّوا عن حديثه ألنه يغلط أو حيـدث  : لرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل احلديث، فيقولا
ليس هذا بعداوة وال غيبة إذا كان يقوله ملن : قال الشافعي رمحه اهللا. مبا مل يسمع، أو أنه ال يبصر الفتيا

ربنا أبو سعيد املاليين أخ: 20700حديث . خياف أن يتبعه فيخطئ باتباعه، وهذا من معاين الشهادات
أنبأ أبو أمحد بن عبد احلافظ ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا محاد بن زيد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن بقية بن الوليد عن معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرمحن العذري قال
عدوله ينفون عنه تأويل اجلـاهلني، وانتحـال املـبطلني،     يرث هذا العلم من كل خلف»: عليه وسلم

عن أيب هريـرة   1/344: يف مسند الشاميني) هـ360-260(وأخرجه الطرباين . «وحتريف الغالني
حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنـه حتريـف   »: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
بيان : حتت باب 1/28: وأورده ابن عبد الرب يف التمهيد. «هلنيالغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلا

عن إبراهيم بن عبد الرمحن العذري وعن عبد اهللا بـن عمـرو وأيب    1/59التدليس ومن يقبل نقله، و
وانظـر  . عند حتدثه عن أتباع التابعني 1/45: وأورده اإلمام النووي يف ذيب األمساء واللغات. هريرة

، والكرت رقم احلـديث  248: حملمد بن عبد اهللا اخلطيب العمري، حتقيق األلباين، صاملشكاة املصابيح 
28918.  

: ، ومسند أمحـد 20-19: ، واالنتقاء البن عبد الرب6/35: ، والتمهيد1/383: انظر سنن البيهقي) 3(
كتاب العلم عن رسـول اهللا  : ، وسنن الترمذي7639يف باقي مسند املكثرين، حديث رقم : 2/299
  .، عن أيب هريرة2604حديث رقم : ما جاء يف عامل املدينة: ى اهللا عليه وسلم، بابصل
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الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم زمنا طويال، يقرئ السنة ويفيت الناس، واشـتهر علمـه يف   
اآلفاق، وجاء الناس يأخذون عنه من أقطار اإلسالم املختلفة، فأخذ عنه جِلَّةٌ، يكفي أن نـذكر  

من العلماء املربزين يف وقته، وهذا يدل على  منهم اإلمام الشافعي صاحب املذهب املذكور، وغريه
  . جاللة اإلمام وفضله ومكانته اليت ال جيادل فيها إال جاهل

مث أخذ الناس عن مالك السنة والفقه يف آن واحد، وانتشر علمه شرقا وغربا عـن طريـق   
لقنـوا  تالميذه، ويكفي أن نعرف أن مذهبه وصل إىل األندلس قبل وفاته، مث قام أصحابه الذين 

علومه جبميع رواياته وخمتاراته، فحرروها وخرجوا عليها، وتكلموا يف أصوهلا ودالئلها، وتفرقـوا  
يف األمصار حيملون علوم مالك وآدابه، فنفع اهللا به خلقا كثريا، فأضحى مالك وفقهـه شـجرة   

رس أصلها ثابت يف املدينـة، وفروعها تعانق العراق ومصر واملغرب وغريها، فتأسسـت املـدا  
الفقهية، وتفرعـت أصوهلا كَما وكيفًا، ومن ذلكم مدرسة املدينة اليت ميثلها ابن كنانة، وعبد اهللا 
بن نافـع الصائغ، واملغرية بن عبد الرمحن، وحممد بن مسلمة، وعبد امللـك ابـن املاجشـون،    

  .ومطرف، وغريهم
هيل، وعبد اهللا بن عبد الرمحن بن س: يف حني كانت مدرسة العراق تتألف من رواد أمههم

مسلمة القعنيب، والقاضي إمساعيل، واإلمام األري، والقاضي أبو الفرج البغدادي، وابن اجلالب، 
  .وابن القصار، والقاضي عبد الوهاب، وغريهم

وكانت املدرسة املغربية تتكون من علي بن زياد، والبهلول بن راشد، وعبد اهللا بن غـامن،  
كما أن املدرسة املصرية ميثلها عثمان بن احلكم . زيد القريواين، وغريهم وأبو بكر اللباد، وابن أيب

اجلذامي وعبد الرمحن بن خالد اجلمحي وابن القاسم وأشهب وابن عبد احلكم قامت بدور أساس 
يف تثبيت فقه مالك، خاصة عن أحد تالمذته املذكورين سابقا، ويتعلق األمر باإلمام ابن القاسـم  

ذه املدرسة، ومن أثبت الناس رواية عن مالك، وأعلمهم بأقواله، حيث صـحبه  الذي يعترب حرب ه
عشرين سنة، وتفقه به وبنظائره، ومنه أخذ أسد بن الفرات وسحنون راويي املدونة، وغريهـم،  
حيث تعترب هذه املدونة من أهم الكتب اليت عليها االعتماد يف الفقه املالكي، إذ عكـف عليهـا   

ا بالتعليق والتهذيب واالختصار، ويعترب هذا االختصار أهم الدوافع األساسـة  الفقهاء قدميا وحديث
  .الختياري هذا املوضوع

  أسباب اختياري هذا املوضوع-ب
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من أهم األسباب اليت دفعتين الختيار هذا املوضوع هو الرغبة األكيدة مين يف اإلسـهام يف  
ن مثل هذا املوضوع مل ينل من العناية ما التراث العلمي باملغرب، خاصة الفقه املالكي، السيما وأ

يكفيه، خاصة وأن املختصرات عرفت حتوال كبريا يف الفقه املالكي منذ ابن عبد احلكم يف القـرن  
الـذي أسـهم إسـهامات فعليـة يف     ) هـ386. ت(الثالث، مـرورا بابن أيب زيد القريواين 

اقتفى منهج شيخه ) هـ400. ت(املختصرات الفقهيـة، كما أن شيخـه أبا سعيـد الرباذعي 
يف الشرح والتهذيب والتعليـق واالختصـار، مث جاء ابن احلاجب فاختصر هـذا التهـذيب،   
معتمدا على أمهات املذهب، وكان خليل خامتة املختصرين واحملققني، فاعتىن ذا الكتاب اجلليل، 

مل تنظم تنظيما واختصره، وهكـذا جاءت سلسلة املختصرات عنه بشكل " توضيحه"وشرحه يف 
حمكما، فجاء البحث قصد تسليط الضوء على املختصرات ومشاكلها والصعوبات اليت تعتـرض  

  .البحث يف هذا املوضوع
  
  
  الصعوبات اجلمة اليت اعترضتين-جـ

الشك أن كل عمل البد أن تعتريه بعض الصعوبات اليت تقف حجر عثـرة يف طريقـه،   
  :ذه الصعوبات فيما يليخاصة يف ميدان البحث العلمي، وتتجلى ه

فكما نعلم مجيعا، إن املختصرات الفقهية مل تعـرف  : قلة املادة العلمية يف املوضوع: أوال
إقباال كبريا يف البحث العلمي، إذ مل يتجه البحث يف تدقيق املصـطلحات العلميـة، خاصـة أن    

وضوع بالتفصيل، الفقهـاء ميددون ما قيـل يف القديـم واحلديث، وقلما جتـد من تنـاول امل
  .ورمبا لقلة املصادر

مل أعثـر على حبـث علمـي حديث العهد يتناول املختصرات بالشـكل الـذي   : ثانيا
يستفيـد فيـه الباحـث واملهتم بالتراث العلمـي، ولسـت أدري ملاذا مل تتجـه البحـوث 

  اجلامعية املعاصرة هذا االجتاه؟
ادة العلمية يف مثل هذه املواضيع تكون نزرا قليال، مما الشك فيه أن امل: ندرة املصادر: ثالثا

وهو ما عثر عليه البحث يف عدد كبري من املصادر واملراجع واالت وغريها، حبيث مل تعـرف  
هذه الظاهرة حتليال علميا ينري طريق الباحث، وال جتد يف املصادر واملراجع ما يشفي الغليل، وكل 
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الظاهرة دون ذكره كيف نعامل معها املختِصـر؟ ومـا هـي    ما يف األمر، أنك جتده يذكر هذه 
  منهجيته يف االختصار؟

هذه كلها عوامـل وأسبـاب تقـف أمـام الباحـث سدا منيــعا وحتــول دون   
  .دخوله أغوار هذه الظاهرة

  كيفية معاجلة هذا املوضوع وذكر حمتوياته-د
التعامل معها، ذلك أن  يعترب موضوع املختصرات من املوضوعات اليت يصعب على الباحث

ظاهرة املختصرات يصعب أن ترصدها يف شكل من األشكال، والسيما ملن يرى أا أسهمت إىل 
  .حد كبري يف شيوع الشروح واحلواشي الفقهية، وغياب روح التجديد واالبتكار

وقد حاول البحثُ أن يظهر اجلوانب اإلجيابية والسلبية هلذه الظاهرة عرب دراسـة منـاذج   
صرة بعد التغلب على هذه الصعوبات اليت وقفت يف طريق إجنازي هذا العمل، ورتبتـه علـى   خمت

  :الشكل اآليت
ثالثة أبواب، وتسعة فصول، وثالثة عشر مبحثا، : ، مث إن البحث يتكون منالتمهيد: أوال

  .وواحدا ومخسني فرعا، فضال عن املقدمة واخلامتة
طوره ومراحله، حيث يتناول مرحلة التأسـيس  فيه حديث عن نشأة الفقه وت فالباب األول

مث تاله املبحث الثاين من . والتقعيد الفقهي وغريمها مما تضمنه هذا املبحث األول من الفصل األول
الفصل نفسه املتضمن ملميزات الفقه عرب القرون اخلمسة املضمنة يف املبحث الثالث ضمن فـروع  

من القرن الثالث إىل القرن السابع، مث ختمت هذا تعطي نظرة موجزة عن مميزات الفقه وأوضاعه 
الفصل بالبحث عن حركة الفقه اإلسالمي ضمن فروع مخسة، حتدثت فيها عن احلركة الفقهيـة  

  . على مستوى املذاهب الفقهية املعروفة
وخصصـت  , أما الفصل الثاين فيتناول حركة الفقه املالكي وتأسيسه وتفريعه ومدارسـه 

لحديث عن تأسيس املذهب املالكي ضمن فروع مخسة مشلت جل املراحـل  املبحث األول منه ل
اليت قطعها املذهب املالكي من حيث التأسيس والتصحيح والتفريع والتأليف والتطبيق، مث تال ذلك 
املبحث الثاين الذي سلط ضوءا على املدارس املالكية ودورها يف تفعيل املذهب املالكي عرب فروع 

فصل باحلديث عن املؤلفات املالكية ودورها يف ترسيخ املذهب املـالكي  مخسة، وختمت هذا ال
  . ضمن مطالب
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مث تال ذلك الفصل الثالث الذي حتدثت فيه عن االختصار واملختصرات يف أهـم العلـوم،   
مربزا يف ذلك تاريخ املختصرات، وما تال ذلك من احلديث بإسهاب عن االختصار يف فروع، مث 

حلديث عن أهم العلوم النقلية اليت عرفت املختصرات ضمن فروع أبرزت ختمت الفصل الثالث با
  .جمموعة من العلوم اليت تعرضت لالختصار مع ذكر بعض املؤلفات املختصرة يف كل فن

الذي عنونته باملختصرات يف الفقه اإلسالمي بصفة عامة والفقه  الباب الثاينمث انتقلت إىل 
الباب ثالثة فصول، بدأت احلديث يف الفصل األول عن املالكي بصفة خاصة، حيث تضمن هذا 

املختصرات الفقهية يف املذاهب اإلسالمية عرب فروع، مت تطرقت من خالهلا لبعض املختصـرات  
الفقهية داخل املذاهب اإلسالمية، مربزا يف ذلك تأثري هذه املختصرات على احلركة الفقهية، وتال 

ختصرات الفقهية يف املذهب املالكي، حتدثت عـن ذلـك   ذلك املبحث الثاين املتضمن أساسا امل
ضمن فروع مخسة، أسهبت القول فيها عن دواعي املختصرات وأسباب أخرى أسهمت يف تأثري 
هذه املختصرات يف الفقه املالكي، مث ختمت هذا الفصـل مببحـث ثالـث يتضـمن أهـداف      

ضمنت شرحا مستفيضـا  املختصرات، وقد حتدثت فيه عن أهداف املختصرات من فروع مخسة ت
  . عن مرامي املختصرات

مث انتقلت إىل الفصل الثاين وقد عنونته مبوقف الفقهاء من املختصرات، حيث مت احلديث يف 
مقدمة هذا الفصل عن انتقادات الفقهاء للمختصرات واملختصرين ضمن فروع مخسة، أسـهبت  

ب املوجهة أساسا إىل املختصرات، القول فيها عن األلغاز وأساليب املختصرات، وغريها من العيو
مث تال ذلك مبحث ثان تضمن خمتصرات بعض أمهات املالكية ضمن فروع فصلت القول فيها عن 
املختصرات يف أمهات املالكية، ودور ذلك يف تفعيل الفقه املالكي، مث ختمت هذا الفصل مببحث 

ون اخلمسة املواكبـة للقـرن   ثالث تضمن املختصرات يف غري أمهات املالكية يف فروع وعرب القر
الثالث إىل القرن السابع، حيث حتدثت فيها عن أهم املختصرات اليت برزت يف هذه القـرون، مث  
تال ذلك الفصل الثالث املتضمن ألسباب تطورات املختصرات يف الفقـه املـالكي يف مباحـث    

روع تضـمنت  وفروع، تضمن املبحث األول أسباب التطور يف املختصرات ومشاكل أخرى يف ف
الدوافع واألسباب اليت أدت إىل تطور املختصرات، مث تال ذلـك املبحـث الثـاين يف أصـناف     
املختصرات وأنواعها والتعليقات عليها ضمن فروع أسهبت القول فيها عن الشروح والتعليقـات  
وغريمها من أصناف املختصرات، مث ختمت هذا الباب مببحث ثالث تضـمن دور األندلسـيني   
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  . ربة يف تفعيل املختصرات ضمن فروع شرحت كلها عرب نقط يف هذا الصددواملغا
وما تضمنه من الفصول واملباحث والفروع، فعنونت البـاب   الباب الثالثمث انتقلت إىل 

بأثر ظاهرة املختصرات يف الفقه املالكي، مع دراسة بعض املؤلفات، وحتدثت يف الفصل األول عن 
املالكي، مث يليه املبحث األول عن ظاهرة التعقيدات يف كتب الفروع ظاهرة التعقيدات يف املذهب 

عند املالكية، فالفرع األول يف اجلمود يف كتب الفروع، مث الفرع الثاين يف التعقيدات يف اهلوامش 
وختمت هذا املبحث باحلديث عن انتشار نظم الفروع، ويف املبحث الثاين تعرضـت  . واحلواشي

ختصرة، حيث تناولت يف الفرع األول أصناف املختصرات املنظومـة، مث  للمنظومات الفقهية امل
ختمت هذا املبحث بفرع ثالث يف أثر هذه املنظومات على الفقه املالكي، كما خصصت الفصل 
الثاين لدراسة خمتصر ابن أيب زيد القريواين، حيث قسمته إىل ثالثة مباحث، تناولت يف املبحـث  

د، وضمن هذا املبحث فروع تصب كلها يف تسليط الضوء على حياة األول التعريف بابن أيب زي
ابن أيب زيد القريواين، ويلي ذلك يف الفرع الثاين التعريف مبختصرات ابن أيب زيـد ودراسـته،   
ويتضمن الفرع الثالث عناية العلماء باملختصر، مث يلي ذلك الفرع الرابع يف مكانة خمتصر ابن أيب 

أثره عليه، مث ختمت هذا الفصل مببحث خامس يتضمن دراسـة علميـة   زيد يف الفقه املالكي و
لبعض مناذج من خمتصر ابن أيب زيد، وخاصة يف كتاب الزكاة وغريه، حيث أبرزت فيـه بعـض   

  . اجلوانب اإلجيابية والسلبية ملختصره
مث يلي ذلك املبحث الثاين يف دراسة أخرى لكتاب التهذيب على اعتبار أن التهذيب شـبيه  

 حد ما باالختصار، ويتضمن هذا املبحث فروع مخسة، حيث خصصت الفرع األول للتعريف إىل
بصاحب التهذيب، مث الفرع الثاين تطرقت فيه ملكانة التهذيب يف الفقه املالكي، مث استعرضت يف 
الفرع الثالث أقوال الفقهاء يف التهذيب، وضمن الفرع الرابع أبرزت عناية الفقهاء بالتهذيب، مث 

تمت هذا املبحث بدراسة مناذج من كتاب التهذيب وما فيها من مواطن اخللل، مع مقارنة بني خ
املؤلف وبني شيخه أيب حممد فيمن قلده يف املختصر، مث عقدت املبحث الثالـث ملختصـر ابـن    
احلاجب ودوره يف الفقه املالكي، حيث خصصت الفرع األول للتعريف بابن احلاجب وخمتصره، 

لثاين تعرضت ملكانة ابن احلاجب يف الفقه املالكي، مث يليه الفرع الثالـث يف موقـف   ويف الفرع ا
العلماء من خمتصر ابن احلاجب، مث يليه الفرع الرابع يف عناية الفقهاء باملختصر، وختمـت هـذا   

ويلي ذلك الفصل . املبحث بالفرع اخلامس املتضمن لدراسة بعض مناذج من خمتصر ابن احلاجب



  فهرس األحاديث النبوية    

498   

ضمن التحوالت يف املختصرات الفقهية من القرن الثالث إىل القرن السابع، مث ختمـت  الثالث ويت
  .هذا الباب بأثر التحوالت اليت عرفته املختصرات وخاصة يف القرن السابع، مث يلي ذلك اخلامتة

وجتدر اإلشارة إىل أنين وجدت صعوبة كبرية يف تسويد املباحث والفروع وحىت الفصول، حيث 
ملادة العلمية يف الفرع األول وال جتدها يف الثاين، أو جتدها برتر يسري، مما حيتم على جتد مثال ا

الباحث يف بعض الفروع أن ال تتجاوز املادة العلمية ورقة أو ورقتني يف معظم األحيان، يف حني 
بة جتد الفروع األخرى تفوق فيها املادة العلمية أكثر من ذلك بكثري، مما يشكل على الباحث صعو

إال أن هذا ليس مهما، فاملهم يف نظري هو إيصال . مجة يف تسويد الفروع واملباحث وغريها
  .الفكرة ولو يف بضعة أسطر، واهللا أعلم

  
  

  الباب األول
  �شأة الفقه ومراحله وتطوره

  
  

  توطئة
وإن . مما الشك فيه أن الفقه اإلسالمي مر مبراحل خمتلفة سواء يف نشأته أو مراحل تطـوره 

تأمل مؤلفات املتقدمني يف أصناف العلوم والصنائع منذ دونت العلوم وانقضى عصر األميـة  من ي
  .يراها قائمة كبقية املستحدثات يف هذا الوجود، تنتقل من طور إىل طور

ومعلوم أن العلوم إمنا توضع أوال قواعدها البسيطة، مث تتكون على التدريج شيئا فشيئا بقدر 
وأعتقـد أن  . م والكتب املؤلفة فيها تابعان ألطوار الدول من قوة وضعفاالحتياج إليها، والعلو

الفقه شأنه يف ذلك شأن بقية العلوم، فهو مر باملراحل املذكورة، ولتسليط الضوء علـى ذلـك،   
  :عاجلت يف هذا الباب ثالثة فصول

  .نشأة الفقه: الفصل األول
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  .دارسهحركة الفقه املالكي وتأسيسه وتفريعه وم: الفصل الثاين
  .يف االختصار واملختصرات يف أهم العلوم: الفصل الثالث

  .وحتت كل فصل من هذه الفصول مباحث، ويف ضمن هذه عدة فروع
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  الفصل األول
  نشــــأة الفـقـــه

  
  متهيد

إن احلديث عن الفقه ونشأته وتطوره ومراحله يستلزم منا احلديث عـن نواتـه وبـذوره    
الستفاضة يف ذلك، لذا فاحلديث عن الفقه يستلزم أال يغيب عن وتطـوره، ولعل البحث كفيل با

أذهاننـا أن مصادره األساسة مها الكـتاب والسنة يف بداية األمر، مث توسع بعد ذلـك ومشـل   
مصادر أخرى كالقيـاس واإلمجـاع وغريمها، وخاصة عندما وردت على الصحابة رضـي اهللا  

سنة، وإذ ذاك كانوا يلجأون إىل القياس، وكـانوا   عنهم أقضية ال يـرون فيها نصا من كتاب أو
  . يعربون عنه بالرأي

غري أنه ببزوغ فجر القرن الرابع اهلجري، زاد اإلقبال على القرآن واحلديث، وكان احملدثون 
يعتربون أكرب العلماء شأنا، ويعدون من أعظم رجال اإلسالم، وهو منعرج حاسـم يف تـاريخ   

ق فيه باب االجتهاد وتوقف االبتكار، وأصبح الفقيـه ال يسـتطيع   التشريع اإلسالمي، حيث أغل
بينمـا  . إصدار حكمه اخلاص إال يف املسائل الفرعية، وذلك يف نطاق املذهب وعلى أصوله العامة

كان قبل ذلك أمر تدبر القرآن والسنة واالجتهاد يف املسائل الدينية شائعا بني العلماء، كل جيتهد 
ه، ويسلك منهجا خيتلف عن منهج غريه، فلم تكن هناك مذاهب حمـددة  يف رأيه، ويستنبط حكم

إذا »: رضي اهللا عنـه  )4(املعامل، واألقوال ملزمة االتباع، بل كان شعارهم مجيعا قول اإلمام مالك
  .«!صح احلديث فهو مذهيب، واضربوا بقويل عرض احلائط

ة الفقه، فإن مراحل الفقه وإذا كانت كل هذه احلركة الفقهية أسهمت إىل حد كبري يف نشأ
  .ال ختتلف عن ذلك يف شيء، وهذا ما سنقف عليه من خالل املبحث املوايل

  
                                                           

هو اإلمام مالك بن أنس بن أيب عامر، ينتهي نسبه إىل ذي أصبح من اليمن، قدم أحد أجداده إىل املدينـة  ) 4(
املدينـة،  وسكنها، وجده أبو عامر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، طلب العلم على علماء 

: انظر ترمجته يف. (هـ179مات سنة . وأول من الزمه منهم عبد الرمحن بن هرمز، أقام معه مدة طويلة
: ، وتذكرة احلفاظ للـذهيب 10/271: ، والبداية والنهاية البن كثري1/58: ، واملدارك1/29: الديباج

  ).2/376: ، والفكر السامي5/10: ، وذيب التهذيب البن حجر1/193
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  املبحث األول 
  مراحل الفقه اإلسالمي

  
  متهيد

مما الشك فيه أن بداية الفقه اإلسالمي مرتبط أساسا برتول الوحي، عكس ما ذهب إليـه  
مـي مل تكن إال بعد التحـاق الرسول صـلى  بعـض الفقهاء الذين يرون أن بداية الفقه اإلسال

اهللا عليه وسلـم بالرفيـق األعلـى؛ ذلك أن الفقـه هو اجتهـاد بالرأي ملعرفــة احلكـم   
الشرعي عن طريق العلم بأدلتـه التفصيلية، والرسـول صلـى اهللا عليه وسلـم كـان مبلِّغـا  

  .لكلمات ربه، وما كان يقول برأيه اخلاص
ال ينشأ  -شأنه شأن كل كائن حي-لفقهاء من يرى أن الفقه اإلسالمي على أن هناك من ا

من ال شيء، وال يبلغ كماله طفرة واحدة، بل نشأ من شيء موجود سابق عليه، ويأخذ يف السري 
متدرجا يف مراتب احلياة والوجود، حىت يبلغ أقصى ما يقدر له من نضج وكمال، مث ينـال منـه   

  .رمالزمن وأحداثه حىت يدركه اهل
واتمع العريب يف شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم كانت له قواعده القانونية اليت حتكم شىت 
مناحي حياته من ضروب املعامالت كالبيع والرهن والشركة واملضاربة واإلجارة، ومن قواعـد  

  .األحوال الشخصية كالزواج والطالق واملرياث، ومن قواعد العقوبات على بعض اجلرائم
ما جاء اإلسالم أقر الرسول صلى اهللا عليه وسلم كثريا من القواعد واملبادئ اليت كانـت  فل

تبلورت فصارت أعرافا لدى العرب لصالحية هذه القواعد لبناء حياة سليمة، وهـدم القواعـد   
فيما  )5(األخرى اليت ال تتفق مع التشريع اإلسالمي، ويف ذلك يقول أمحد شاه ويل الدين الدهلوي

إن كنت تريد النظر يف معاين شريعة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم،   »: عنه أبو املعاطينقله 
فتحقق أوال حال األميني الذين بعث فيهم، وثانيا كيفية إصالحه هلا، فاعلم أنه صـلى اهللا عليـه   

ملـة  : وسلم بعث بامللة احلنيفية لتقومي عوجها وإزالة حتريفها، وإشاعة نورها، وذلك قوله تعاىل

                                                           
له . حممد بن إسحاق الدهلوي، مهاجر مكة املكرمة واملتوىف ا: لشيخ ويل الدين الدهلوي احملدث الشيخا) 5(

  .هـ1311تويف سنة . عدة مؤلفات
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أبيكم إبراهيم
، وكما كان األمر كذلك، وجب أن تكون أصول تلك امللة مسلمة وسـننها  )6(

مقررة، إذ النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا بعث إىل قوم فيهم بقية سنة راشدة، فال معىن لتغيريهـا  
  .)7(«وتبديلها، بل الواجب تقريرها، ألنه أطوع لنفوسهم وأثبت عند االحتجاج عليهم

اختلط الصحيح بالفاسد مع الزمن، وغلب على العرب اجلهل والشرك والكفـر،  مث »…
فبعث اهللا رسوله املصطفى مقوما لعوجهم، ومصلحا لفسادهم، فنظر صلى اهللا عليـه وسـلم يف   
شريعتهم، وما كان منها موافقا ملناهج إمساعيل عليه السالم، أو من شعائر اهللا أبقاه، فما كان منها 

) أي املعـامالت (دا أو من شعائـر الشرك والكفر أبطله، وما كان من العـادات  حتريفا أو إفسا
وغَيرها بني آداا ومكروهاـا وحمرماا، وى عن الرسـوم الفاسـدة، وأمــر بالصـاحلة،   

  .)8(«فتمت بذلك نعمة اهللا، واستقام دينه
ية الفقه اإلسالمي ال ولكن الدين اإلسالمي والفقه اإلسالمي مستقل عن هذا كله، ألن بدا

ميكن إال أن تكون بعد نزول القرآن الكرمي، وبعد بيان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أنـزل  
، إما بطريق مباشر أو غـري  )9(إليه من ربه؛ ألن هذين مها املصدران اللذان يرجع إليهما كل فقيه

  .مباشر ملعرفة احلكم الشرعي
يه وسلم جيتهد برأيه الشخصي يف بعض األحيان حيث ال ولقد كان رسول اهللا صلى اهللا عل

يوجد نص قرآين، ويأخذ برأي الصحابة يف بعض املوضوعات املطروحة للنظر، ولكـن الـوحي   
وإذا كان األمر كذلك يف القرن . السماوي كان معه مراقبا ومراجعا ومصححا يف بعض األحيان

لث، حيث عرف الفقه حركة نشـيطة متثلـت يف   األول، فإن األمر خيتلف يف القرنني الثاين والثا
االنتقال من مرحلة التكوين واحلفظ يف الصدور، إىل التدوين والكتابة يف السطور، ومتيز كل علم 
عن غريه، ووضع أسسه وقواعده، وكان لعلم الفقه من بينها مكان واعتبار، إذ فتحت األمصـار  

ت الوقائع واألحداث، وظهـرت جزئيـات   واتسع اإلسالم يف الديار، فرتلت النوازل، واستجد
النصوص اليت كانت كامنة بني العموم واخلصوص، فعمد الفقهاء إىل مجع أقوال األئمة اتهدين 

                                                           
  .76: سورة احلج، اآلية) 6(
  .159: املدخل لدراسة التشريع، للدكتور أبو املعاطي، ص) 7(
  .160: انظر املرجع السابق، ص) 8(
املالكية األندلسية إىل اية القرن الثالث اهلجري نشأة وخصائص، ملصطفى اهلروس، دبلوم املدرسة : انظر) 9(

  .367: الدراسات العليا، كلية اآلداب، حتت إشراف الدكتور فاروق محادة، ص
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وروايتها وتفسريها، فخصصوا وعمموا، وانتقدوا منها ما حيتاج إىل نقد، وبينوا ما يصلح للداللة 
لنظري على نظريه، والشبيه على شـبيهه، ومل  وما فيه قادح، وردوا الفروع إىل األصول، فقاسوا ا

يكن حجاب التقليد سدا حصينا وحاجزا يقف بني العلماء وبني نصوص الكتاب والسنة، فانضبط 
بذلك علم الفقـه، وانتظـم أمـر االجتهـاد الذي يتوقـف عليـه تقـدم األمـة وصـون   

وظهرت املدارس الفقهيـة   حقوقها، فأصبح لعلم الفقه فروع ودروب حتتاج إىل صنعة وممارسة،
  .مبختلف اجتاهاا الفكرية

ورغم اخلالف احلاصل بني أئمتها يف بعض املبادئ واألصـول، فـإن الفقـه ازداد قـوة     
ورسوخا، فأصبح الفقـه علمـا عظيـما وكنـزا مهما مثينا، امتدت فروعــه وتنوعــت   

ني الفـرع وأصـله يف   أبوابه وفصولـه، ونضج واستوى، فألفـت فيه مصنفات عظام جامعة ب
  …)10(خمتلف املذاهب الفقهية

، مث انتقلت "املوطأ"أما مذهب مالك فقد عرف التدوين يف عهد صاحبه الذي ألف كتابه 
حركة التدوين إىل أصحابه وتالميذهم الذين عمدوا إىل مجع مسموعام من مالك وتالمذته من 

دوها بالشـرح واإليضـاح، فكثـرت    بعده، واستودعوا هذه الروايات واألقوال يف كتب، وتعه
وتنوعت، واختار العلماء من بينها مصنفات تلقوها بالقبول المتيازها عن غريهـا مـن حيـث    
التصنيف والترتيب، واالستيعاب والشـهرة، واصـطلحوا علـى تسـميتها بأمهـات كتـب       

  ...)11(املذهب
لتاريخ الفقـه   ولسنا بصدد احلديث عن ذلك بقدر ما يهمنا أن جل املؤرخني الذين أرخوا

اإلسالمي اختلفوا اختالفا كثريا يف مراحل الفقه اإلسالمي اليت مر منها، فهناك من يـرى أـا   
: ؛ يقول الدكتور عبد الودود السرييت يف هـذا الصـدد  )13(، ومنهم من يرى أا سبعة)12(مخسة

ا سـتة،  ، ومنهم من جعله)14(منهم من جعل أدوار الفقه أربعة، ومنهم من جعلها مخسة) …(»

                                                           
: املدرسة املالكية األندلسية إىل اية القرن الثالث اهلجري نشأة وخصائص، ملصـطفى اهلـرواس، ص  ) 10(

  .راف الدكتور محادة، كلية اآلداب بالرباط، دبلوم الدراسات العليا، حتت إش367
  .368: املرجع نفسه، ص) 11(
  .161: املدخل لدراسة التشريع اإلسالمي للدكتور أبو املعاطي، ص) 12(
  .146: الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد، للدكتور مصطفى الزرقاء، ص) 13(
  .91: مة، دار النهضة العربية احلديثة، بريوت، صتاريخ الفقه اإلسالمي ونظرياته العا) 14(
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ومنهم من جعلها سبعة، وهذا املسلك هو الذي نرتضيه ألنه أوضح وأكثر تفصيال، وقد اخترت 
وأعتقـد أن  . يف حني يرى بعضهم خالف ذلـك . «أن يكون التقسيم ألدوار الفقه مخسة أدوار

ومرحلـة التكـوين واجلمـع،    )2مرحلة التأسـيس،  )1: مراحل الفقه اإلسالمي مخسة، وهي
ومرحلة التطبيق الفقهي، وسـأتناول  )5ومرحلة التفريع الفقهي، )4يد الفقهي، ومرحلة التقع)3

  .هذه املراحل بالتفصيل
  إذن، ما هي مرحلة التأسيس؟

  مرحلة التأسيس: الفرع األول
بدأت مرحلة التأسيس يف الفقه اإلسالمي منذ نزول الوحي على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

هذه املرحلة اثنتني وعشرين سنة وعدة أشهر، وفيها نزل القرآن وسلم حىت قبضه اهللا إليه، ودامت 
اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم : : الكرمي، ومت نزوله بقوله تعاىل

اإلسالم دينا
)15(.  

وهذه املرحلة تدخل يف تطور الفقه من قبل ااز ال احلقيقة، ذلك أن املصـادر األساسـة   
ملت يف هذه املرحلة، وهي القرآن والسنة، أما ما كان من اجتهاد الرسول صـلى  للتشريع قد اكت

أما عن اجتهاد الرسول صلى اهللا عليـه  . اهللا عليه وسلم والصحابة يف هذه املرحلة فهو قليل نادر
  .)16(وسلم عن طريق النظر واملشورة فقد وردت طائفة من األخبار اليت تؤكد هذا االجتهاد

لقد دأب »: تور فاروق النبهان عكس ما ذهب إليه أبو املعاطي؛ إذ يقوليف حني يرى الدك
املؤرخون على اعتبار عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو املرحلة األوىل من املراحل التارخييـة  
اليت مر ا الفقه اإلسالمي، وأعتقد أن عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم ينبغي أن يكون منفصال 

تارخيية، ألنه عصر متميز يف مجيع العصور الالحقة، فهو ليس حلقة مـن احللقـات   عن املراحل ال
  .)17(«التارخيية املتصلة، وإمنا هو عصر النشأة املتكاملة للتشريع اإلسالمي

يطلق يف عصر النبوة على كل ما يفهم من نصـوص الكتـاب   " الفقه"وقد كان لفظ «…
ولفظ الفقه والعلـم كانـا   ... يع العملي أو اآلدابوالسنة، سواء كان من أمور العقيدة أو التشر

                                                           
  .5: سورة املائدة، اآلية) 15(
  .161: املدخل لدراسة التشريع اإلسالمي، للدكتور أبو املعاطي، ص) 16(
  .102: املدخل للتشريع اإلسالمي، للدكتور حممد فاروق النبهان، ص) 17(
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وبقي األمر كـذلك  .. وكان الفقهاء يسمون لذلك القراء. )18( ...مترادفني يف العرف اإلسالمي
  .)19(»…صدر امللة

                                                           
  .148: املدخل الفقهي، مصطفى الزرقا، ص) 18(
  .446: بن خلدون، صمقدمة ا) 19(
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  :من أهم اخلصائص اليت اختص ا الفقه يف عصر النبوة ما يأيت: خصائص هذه املرحلة
الفتيا للرسول صلى اهللا عليه وسلم وحده، ومصـدره  كانت السلطة التشريعية والقضاء و-

أما االجتهادات اليت صدرت من بعض الصحابة . الوحي بقسميه، ومن هنا مل يكن جمال للخالف
ويكون إقراره »، )20(فال تعترب تشريعا، إال أن أقرها الرسول عليه السالم، وحينئذ تدخل يف السنة

يقول الدهلوي يف هذا . )21(…«إلقرار دليل زائد مثبتلغريه على مثل ذلك كاالقتداء بالفعل، فا
فالفقه يف هذا العصر كان واقعيا ال نظريا، إذ مل يكن البحث يف األحكام يومئذ مثـل  »: الصدد

حبث فقهاء اإلسالم املتأخرين الذين كانوا يبنون بأقصى جهدهم األركان والشـروط واآلداب،  
الصور من واقعهم، ويتكلمون مـن تلـك الصـور     كل شيء ميتاز عن اآلخر بدليله، ويفرضون

  .)22( «...املفروضة، ويعدون ما يقبل الْعد وحيصرون ما يقبل احلصر، إىل غري ذلك
مل يترك الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه فقها مدونا، بل ترك هلم مجلة من األصـول  

نة، لكنها على أكمل ما يتصور مرونـة،  والقواعد الكلية واألحكام اجلزئية مبثوثة يف القرآن والس
واستمرت مرحلة التأسيس إىل آخر وفاة آخر صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف ايـة   
القرن األول اهلجري تقريبا، وقد مر الفقه اإلسالمي يف هذه املرحلة بـأطوار متعـددة، متـأثرا    

 ا األمة اإلسالمية، مما جعل بعض الفقهاء بالظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت مرت
  .)23(يقسم هذه املرحلة إىل مراحل متعددة، لكل مرحلة خصائصها املتميزة

أتكـون يف  : فقد بدأت هذه املرحلة خبالف ثار بني املهاجرين واألنصار حـول اخلالفـة  
كـر  املهاجرين أم تكون يف األنصار؟ وانتهى اخلالف باتفاق اجلميـع علـى اسـتخالف أيب ب   

رضي اهللا عنه، وامتدت الفتوحات اإلسالمية شرقا وغربا، واختلط العرب الفـاحتون   )24(الصديق
معهم، وتفرق الصحابة يف األمصار، وكان عليهم أن يواجهوا املشكالت اجلديدة اليت مل يـنص  

مث . على بعضها كتاب وال سنة عن طريق االجتهاد وإعمال الرأي يف ضوء القواعـد الشـرعية  
                                                           

  .126: املدخل لدراسة الفقه، خالد عيد، ص) 20(
  .4/72: املوافقات للشاطيب) 21(
  .، بتصرف4: اإلنصاف يف بيان أسباب اخلالف، ص) 22(
  .، بتصرف163: املدخل لدراسة التشريع اإلسالمي، للدكتور أبو املعاطي، ص) 23(
 صلى اهللا عليه وسلم، ومؤنسه يف الغار، عبد اهللا بـن  خليفة رسول اهللا: أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه) 24(

، 1/2: ، وتذكرة احلفـاظ للـذهيب  3/309: أسد الغابة: انظر ترمجته يف. (أيب قحافة القرشي التميمي
  ).1/16: ، والعرب3/119: ، وطبقات ابن سعد1/21: وشذرات الذهب
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مث … بن عفان رضي اهللا عنه، واليت انتهت مبقتله )25(لفتنة الكربى اليت حدثت أيام عثمانكانت ا
بن أيب طالب رضي اهللا عنه ومعاوية بن أيب سفيان،  )26(حدث بعد ذلك الرتاع السياسي بني علي

  .)27(…وتفرق املسلمون إىل شيع وأحزاب سياسية، وآل األمر أخريا إىل معاوية
خلوارج وهم الذين خرجوا على علي رضي اهللا عنـه عنـدما قبـل    وجبانب الشيعة نشأ ا
  :وتتميز هذه املرحلة مبا يلي... )28(التحكيم بعد موقعة صفني

 -رضي اهللا عنـهم -كان اجتهاد الصحابة : اجتهـاد الصحابـة يف هـذه املرحلـة-1
  :على ثالثة أنواع
عدة من حتيض مـن   ، وذلك كاجتهادهم يفاجتهاد يف بيان النصوص وتفسريها: األول

بن اخلطاب بأن املطلقة ال خترج من عدا إال  )30(ووافقه عمر )29(املطلقات، فقد أفىت ابن مسعود

                                                           
ألموي، ذو النورين، ومن مجـع األمـة يف   أمري املؤمنني عثمان بن عفان، أبو عمرو ا: عثمان بن عفان) 25(

تويف يوم اجلمعة ثامن عشـر  . مصحف واحد، هاجر إىل احلبشة مث إىل املدينة، روى مجلة كثرية من العلم
انظر ترمجتـه  . (ذي احلجة سنة مخس وثالثني، وكانت خالفته اثنتا عشرة سنة، وعاش بضعا ومثانني سنة

، 1/8: ، وتذكرة احلفـاظ 147: ، وتاريخ اخللفاء، ص2/455: ، واإلصابة3/584: أسد الغابة: يف
  ).1/40: وشذرات الذهب

أمري املؤمنني رضي اهللا عنه، أبو احلسن اهلامشي، قاضي األمة، ض بأعبـاء العلـم   : علي بن أيب طالب) 26(
: أسد الغابة: انظر ترمجته يف. (هـ وسنه ستون سنة40والعمل، استشهد يف سابع عشر رمضان من عام 

، 166: ، وتـاريخ اخللفـاء ص  1/133: ، وتاريخ بغداد2/105: ، واإلصابة يف متييز الصحابة4/91
  ).1/10: وتذكرة احلفاظ

  .164: املدخل لدراسة التشريع اإلسالمي، للدكتور أبو املعاطي، ص) 27(
  .164: املرجع نفسه، ص) 28(
لى اهللا عليه وسلم وخادمـه وأحـد   أبو عبد الرمحن اهلذيل صاحب رسول اهللا ص: عبد اهللا بن مسعود) 29(

انظر ترمجتـه  . (هـ وله حنن من ستني سنة32مات باملدينة سنة ... السابقني األولني ومن كبار البدريني
  ).1/31: ، وتذكرة احلفاظ1/147: ، وتاريخ بغداد2/360: ، واإلصابة3/384: أسد الغابة: يف

لفاروق، اخلليفة الثاين لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه   عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني، أبو حفص العدوي ا) 30(
انظر ترمجته . (وسلم، ومن اهللا به اإلسالم، وهو الصادق امللهم، وهو الذي سن للمحدثني التثبت يف النقل

: ، وتذكرة احلفـاظ 108: ، وتاريخ اخللفاء للسيوطي ص2/511: ، واإلصابة4/145: أسد الغابة: يف
  ).1/33: ، وشذرات الذهب1/5
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بن ثابت بأا خترج من العدة يف احليضة الثالثة، ومنشـأ   )31(وأفىت زيد. إذا اغتسلت من حيضتها
وفهمه ابن مسعود على أنه ، ففهمه زيد على أنه الطهر، "القرء"اخلالف هنا اختالفهم حول معىن 
  …احليضة، وهو يف اللغة يأيت باملعنيني

على األشباه والنظائر اليت وردت يف الكتاب والسنة، مـن ذلـك    اجتهاد بالقياس: الثاين
  ...)32(اجتهادهم يف حتديد عقوبة شرب اخلمر

يعة، دون اعتماد على نص مباشر أو قياس، وإمنا استنباط من الشر اجتهاد بالرأي: الثالث
  ...وهذا هو النوع الغالب، والذي مسي فيما بعد باالستحسان أو املصاحل املرسلة

بدأت هذه املرحلة واملسلمون وحدة واحدة رغم هذا اخلالف الطارئ الذي ثار بـني  -2
  .األنصار واملهاجرين حول موضوع اخلالفة

من أحاديث  كان كبار صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهون عن كتابة شيء-3
  .)33(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ال ختتلط األحاديث بالقرآن

كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قد مجع كبار الصحابة يف املدينة وحـرم علـيهم   -4
  …)34(التفرق يف األمصار

الشك أن مناهج الصحابة يف الفتوى كانت خمتلفة، خاصة مـع ازديـاد الفتوحـات    -5
  .)35(دد املشكالت وتنوعها وغرابتها عن بيئة اجلزيرة العربيةاإلسالمية، وجت

وامتد سلطاا إىل أمم وشـعوب متباينـة ذات نظـم     اإلسالميةاتسعت الفتوحات …«
حضارية ومدنية وعادات تقليدية مبا مل يكن معروفا يف اجلزيرة العربية، وانتقل الصحابة من طور 

رجع وحلول خملفاته الدستورية القرآن والسـنة حمـل   االعتماد إىل طور االجتهاد لزوال ذلك امل

                                                           
أبو سعيد األنصاري اخلزرجي املقرئ، كاتب الوحي للنيب صلى اهللا عليه وسلم، أمـره  : زيد بن ثابت) 31(

النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتعلم خط اليهود، فجدد الكتابة وكتب الوحي، وحفظ القـرآن وأتقنـه   
، 2/278: الصـحابة أسد الغابة يف معرفـة  : انظر ترمجته يف. (للهجرة 45تويف سنة . وأحكام الفرائض

: ، وطبقـات الشـريازي ص  1/54: ، وشذرات الذهب1/30: ، وتذكرة احلفاظ1/543: واإلصابة
46.(  

  .165: املدخل لدراسة التشريع اإلسالمي أليب املعاطي، ص) 32(
  .167: املرجع نفسه، ص) 33(
  .167: املرجع نفسه، ص) 34(
  .168: املرجع نفسه، ص) 35(



  فهرس األحاديث النبوية    

509   

بيانات الشفهية؛ قصد مواجهة مسائل كثرية يف شؤون احلياة حتتاج إىل تشريع يف ضـوء قواعـد   
  .)36(اإلسالم ومفاهيمه، فأخذ الفقه يتطور وينمو شعاعه يف خمتلف امليادين
اجه كبار الصحابة وقـائع  وملا كانت طبيعة الفقه اإلسالمي ال ترفض ما هو غريب عنه، و

جديدة بفقه متميز، وحيسن يب يف هذا اإلطار أن ألقي نظرة على أهم السمات اليت متيز ا فقههم، 
وعن مدى استجابتهم ملستجدات األحداث، سواء كانت هذه االستجابة لكل عقدة حال ولكل 

  .»...مشكل عالجا
  :اخللفاء الراشدين يف ثالث نقط وميكن تلخيص أهم السمات اليت متيز ا الفقه يف عصر

طريقة كبار الصحابة يف استنباط األحكام، فقد قامت على أساس الرجوع إىل كتـاب  )1
  ...اهللا، فإن مل جيدوا حبثوا يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن مل جيدوا اجتهدوا

الفهم واالجتـهاد   اختالفهم يف فقه األمور املستجدة، فقد كانت بذور هذا االنقسام يف)2
  .)37(موجودة منذ عصر النبوة كما يف قصة بين قريظة

وقد سجلت كتب الفقه اإلسالمي وغريها أن كبار الصحابة اختلفوا يف كثري من املسائل، 
أنِت علي حرام، فهذا القول حيمل على املدخول ـا علـى   : كاختالفهم يف قول الرجل لزوجه
إال أن بعـض هـؤالء   ... و قول زيد بن ثابت وعلي من الصحابةالْبت، أي الطالق الثالث، وه

  .)38(ميني خمتلطة، وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس: قال
كما اتسم الفقه يف هذا الطور بالواقعية العلمية، فلم يكن يفترض الوقائع وحلوهلا، وإمنا )3

الكتاب أو السنة أو القياس كان اخلوض يف األمور الواقعية اليت حتتاج إىل صالح وحل عادل من 
أو اإلمجاع يف ظرف اتسعت فيه البالد اإلسالمية، واحتضنت شعوبا وقبائل بعاداـا ونظمهـا   
املختلفة، وحرصا على عدم إضاعة الوقت يف أمور مل حتدث بعد؛ حيث واجه الصحابة الكبـار  

روا الصاحل منـها وألغـوا   تلك العادات والتقاليد وما جد من أقضية مل تكن معهودة من قبل، فأق
غري أن اية هذا العصر، أي عصر اخللفاء الراشدين وبداية . فاسدها، وهذبوا ما احتاج إىل ذيب

والية معاوية إىل أواخر القرن األول اهلجري، بسقوط الدولة األموية وقيام الدولة العباسـية، ويف  
الفقه، ولقيت استجابة علمية مـن  هذه املرحلة جدت أحداث كان هلا صدى بالغ وأثر ظاهر يف 

                                                           
  .، بتصرف156: ثوبه اجلديد، للدكتور مصطفى الزرقا، ص كتاب الفقه اإلسالمي يف) 36(
  .، بتصرف165: املدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، ص) 37(
  .، دار الرشاد احلديثة2/58: بداية اتهد البن رشد) 38(
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  …)39(علماء صغار الصحابة وكبار التابعني يف ضوء شريعة الوحي
وانتهائها بقضية التحكيم املشهورة إىل انقسام األمـة   )40(أدت اخلالفات بني علي ومعاوية

  .اخلوارج والشيعة واجلمهور، وحتت كل طائفة طوائف عديدة: اإلسالمية إىل طوائف ثالث
ر هذا االنقسام الثالثي على اجلوانب السياسية فحسب، بل تسرب إىل األحكـام  ومل يقتص

التشريعية واالستنباطات الفقهية، فقد اختلف املسلمون يف الرأي، وتوسـعوا يف االجتـهاد دون   
  .)41(النظر يف أدواته األساسة يف بعض األحيان

يته، وقد رأينا أنـه عـرف   تلك أهم املراحل األساسة اليت مر منها الفقه اإلسالمي يف بدا
تقلبات جذرية أسهمت إىل حد كبري يف تطور الفقه وتأسيسه، وإن كان الفقه يف هذه املرحلة مل 
يظهر بعد باعتباره مادة هلا أصوهلا وفروعها، إال أنه أخذ يؤسس ملرحلة قادمة، حيث مت مجع عدد 

شريع قصد تأصيل هذه املسـائل،  كبري من املسائل الفقهية، ومت الرجوع إىل األصول األساسة للت
وهو ما أخذ يبحث عن تأسيس مادة امسها الفقه، وقد بذل الصحابة والتـابعون مـن بعـدهم    

  .جمهودات كبرية يف وضع كل مسألة على أصلها، وقد رأينا مميزات الفقه يف تلك املرحلة
د الفقهيـة  وإذا كان األمر كذلك، فما هي وضعية الفقه يف مرحلة احلفظ واستنباط القواع

  ضمن النصوص التشريعية؟ 
  .ذلك سؤال سيجيب عنه الفرع املوايل

  مرحلة احلفظ واستنباط القواعد الفقهية: الفرع الثاين
 جمموعـة اليت عرفها الفقه اإلسالمي، حيث مت فيها حفظ  املراحلتعترب هذه املرحلة من أهم 

 بـدأت وقد . واألصولية الفقهية لقواعدا، واستنباط الشرعية النصوص واستقراء، الفقهية القواعدمن 

                                                           
الفقـه اإلسالمي ومـدى استجابـة علمـاء املسلمني يف تطبيقـه علــى مـا استجــد مـن     ) 39(

: العليـا، كلية اآلداب بالربـاط، إعـداد حممـد عز العـرب، ص الدراسات لومدبأحـداث ووقائع، 
  .، حتـت إشـراف الدكتور حممد بن البشري52

هو معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد منـاف، القرشـي األمـوي،    ) 40(
ثل، أسلم يوم فتح مكـة يف السـنة   مؤسس الدولة األموية يف الشام، كان من دهاة العرب، يضرب به امل

توىل اخلالفـة  . الثامنة للهجرة، وتعلم الكتابة واحلساب، فجعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كتابه
: مروج الذهب للمسـعودي : انظر ترمجته يف. (هـ، فكانت مدة خالفته عشرين سنة إال شهرا41سنة 

  ).73: نفذ ص، وكتاب وفيات ابن ق1/65: ، وشذرات الذهب2/42
حممـد عـز   : الفقه اإلسالمي ومدى استجابته، دبلوم الدراسات العليا، كلية اآلداب، الرباط، إعـداد ) 41(

  .56: حممد بن البشري، ص: العرب، إشراف الدكتور
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هـذه   مميـزات الثاين اهلجري إىل اية القرن الرابع اهلجري، وميكن إمجال  القرنمنذ  املرحلةهذه 
  :فيما يلي املرحلة

هـ، وكان قيامهـا  132قامت الدولة العباسية يف أوائل هذه املرحلة، أعين عام -1…«
  .رة على الوضع االقتصادي والثقايفعلى الدين، فقربت الفقهاء، وحاولت السيط

، ويبتدئ هذا العصر بسقوط الدولة األمويـة وقيـام الدولـة    الفقهيةظهور املذاهب -2
  .العباسية

دب الضعف والتقهقر يف اخلالفة العباسية، وصار األمر  حيث اهلجريالقرن الرابع  وينتصف
تج عن هذا التراجـع احلضـاري أن   أوصاهلا إىل واليات متعددة، وقد ن وتقطعتفيها إىل املوايل، 

فترة عصر –ويف هذه الفترة . عن االجتهاد، وركنوا إىل التقليد الفقهاء، وابتعد الفقهياار النشاط 
عرف الفقه اإلسالمي تطورا هائال، وقادت حركته املذاهب الفقهية حىت عرف هـذا   -املذاهب

وين، وعصر اتهدين، وما شـاكلها  العصر بعصر الفقه الذهيب وعصر ازدهار الفقه، وعصر التد
  .)42(»…من التسميات

وال غرابة يف ذلك مادام العصر هو أزهى عصور الدولة العباسية، فلم يكن النشاط العلمي 
وقد أجنبت هـذه  ... يف هذا الدور مقتصرا على الفقه وحده، بل مشل النواحي األدبية والفلسفية

  ... )43(املرحلة ثالثة عشر فقيها جمتهدا
عناية اخللفاء العباسيني بالفقهاء، : على أن ازدهار الفقه قد حتكمت فيه عوامل كثرية أمهها»

حيث عرفوا هلم قدرهم، كما أن فقهاء هذا العصر عرفوا قدر العلم، فنجد أن اإلمام مالكا رفض 
يـه  إال أن يسعى إليه يف جملسه، ويرسل إليه ولد )44(أن يسعى إىل اخلليفة، فما يكون من الرشيد

                                                           
  .، بتصرف123: املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية لعبد الكرمي زيدان، ص) 42(
  .194: ن السبكي والرببري، صتاريخ التشريع اإلسالمي، لألستاذي) 43(
الرشيد اخلليفة أبو جعفر هارون الرشيد بن املهدي حممد بن املنصور أيب جعفر عبد اهللا بن حممد بن علي ) 44(

استخلف بعهد معقود له بعد اهلادي من أبيهما املهـدي يف سـنة   . بن عبد اهللا بن عباس اهلامشي العباسي
تويف سـنة  . وروى عنه ابنه املأمون وغريه. مبارك بن فضالةروى عن أبيه وحده و. ه، بعد اهلادي170
: ، والعـرب 1/334: ، وشـذرات الـذهب  6/106: الكامل البن األثري: تنظر ترمجته يف. (هـ223

  ).14/5: ، وتاريخ بغداد1/312
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باملسجد ليسمعا منه حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع سائر مـن   )46(واملأمون )45(األمني
تلميذ أيب حنيفة يكتب كتابه املشهور بـاخلراج إىل   )47(حيضر من املسلمني، كما أن أبا يوسف

  .…«الرشيد يبني فيه نظم إدارة الدولة

لفة واليت ما تزال سائدة يف العـامل  وقد ظهرت يف هذه املرحلة املذاهب الفقهية املخت... »
مـن   )50(وابن حنبل )49(ومالك والشافعي )48(اإلسالمي حىت اليوم، ونعين ا مذهب أيب حنيفة
  . …«أهل السنة ومذاهب الزيدية واإلمامية من الشيعة

ومتتاز هذه املرحلة بامتزاج العرب الفاحتني بأهل البالد األصليني مـن الفـرس والـروم    »
أ جيل جديد جيمع بني الثقافة العربية والثقافات املختلفة، وترمجت العلوم والفلسفة وغريهم، ونش

                                                           
اسـي  اخلليفة، أبو عبد اهللا حممد بن الرشيد هارون، بن املهدي حممد بن املنصور اهلـامشي العب : األمني) 45(

عقد له أبوه باخلالفة بعده، وكان مليحا بديع احلسن أبيض وسيما طويال، وعاش األمني سبعا . البغدادي
: تـاريخ بغـداد  : تنظر ترمجتـه يف . (هـ، وخالفته دون اخلمس سنني198وعشرين سنة، وقُتل سنة 

  ).297: ، وتاريخ بغداد ص1/325: ، والعرب6/221: ، والكامل البن األثري3/336
هــ، واله  170ولد عبد اهللا أبو العباس املأمون بن هارون الرشيد سنة ): هـ218-198(املأمون  )46(

، 228-5/163: الكامل البـن األثـري اجلـزري   : تنظر ترمجته يف. (أبوه والية العهد بعد أخيه األمني
  ).244-10/236: والبداية والنهاية البن األثري

لعالمة احملدث قاضي القضاة، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بـن  القاضـي أبو يوسف اإلمام اتهد ا) 47(
الفهرسـت البـن   : تنظر ترمجته يف. (هـ، له عـدة مؤلفـات113مولـده ... حبيب بن حبيـش

: ، وتـاريخ بغــداد  134: ، وطبقـات الشريازي ص584: ، واالستيعـاب ص203: الندمي، ص
  .18/535: ، وسري أعالم النبالء14/242

نيفة النعمان بن ثابت الكويف، أحد أئمة اإلسالم وفقهائه، إمام املذهب احلنفـي، تـويف سـنة    أبو ح) 48(
  ).1/227: تنظر ترمجته يف شذرات الذهب. (هـ150

حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب ) 49(
وصـنف  . أبوه إدريس شابا، فنشأ حممد يتيما يف حجـر أمـه  اتفق مولده بغزة، ومات . بن عبد مناف

التصانيف، ودون العلم، ورد على األئمة متبعا األثر، وصنف يف أصول الفقه وفروعه، وبعد صيته وتكاثر 
، وترتيـب  50-48: تنظر ترمجته يف طبقات الفقهاء للشـريازي ص . (هـ204تويف سنة . عليه الطلبة
: ، وسري أعالم النبالء1/361: ، وتذكرة احلفاظ للذهيب254-7/251 :، واألنساب2/382: املدارك

10/5.(  
أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، أبو عبد اهللا املروزي مث البغدادي، اإلمام الشـهري،  ) 50(

، 4/412: تـاريخ بغـداد  : تنظر ترمجتـه يف . (هـ284مات ببغداد يوم اجلمعة سنة . صاحب املسند
، 4/ 1: ، وطبقـات احلنابلـة  1/72: ، وذيب التهذيب البن حجر2/431: احلفاظ للذهيب وتذكرة

  ).9: وطبقات الشريازي ص
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اليونانية إىل اللغة العربية فضال عما نقل للعربية أيضا من تراث فارس والروم، وكان مما نقـل إىل  
العربية منطق أرسطو وفلسفته، وبال شك فإن الفقهاء شأم شأن باقي العلماء قد قـرأوا ذلـك   

  .)51( «...استفادوا منه وتأثروا به يف كيفية استنباطهم عن طريق القياس وغريهو

وهناك مرحلة عصر املذاهب الفقهية أو عصر التدوين أو عصر االزدهار الفقهـي،  »… 
وتبتدئ هذه املرحلة بسقوط الدولة األموية وقيام الدولة العباسية، وتنتهي يف منتصف القرن الرابع 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم ازدهرت هذه املرحلة بالفقه والفقهـاء وحريـة   بعد وفاة . اهلجري
الرأي املطلق فيما عدا األمور السياسية، وكثر اجلدل والنقاش العلمي، وكثرت الوقائع، وتـأثرت  

  .)52(«...العقود بنفقات األمم املختلفة وتدوين العلوم وانتشار الترمجة من اللغات األخرى
هذا الدور إىل جانب امليزة الواقعية بامليزة االفتراضية، حيث كثر استعمال  وقد متيز الفقه يف

  .الرأي يف أمور مل حتدث بعد
واخلالصة أن هذا الدور كان دور اجتهاد، وعصر كثرة اتهدين الـذين تولـوا مهـام    
هم االستنباط واالستجابة لكل ما استجد من أحداث بإجياد حلول هلا يف ضوء شريعة الوحي، فمن

من كان جيتهد لنفسه ومل يكن له أتباع ينشرون مذهبه، ومنهم من تيسر له ذلـك فثبتـت آراء   
  .)53(اإلمام اتهد وانتشرت بني الناس وأصبحت مذهبا متبعا يف حيام
  :وأهل االجتهاد يقتصرون على املذاهب األربعة لألسباب اآلتية

ار منحاها صفيت البقاء والراعية إىل سرعة االستجابة للمذاهب الفقهية مع سرعة االنتش)1
، وداود )55(وأيب سـفيان  )54(يف حني أن املذاهب الفقهية املندثرة كمذهب األوزاعي. يومنا هذا

                                                           
  .169: املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي للدكتور أبو املعاطي ص) 51(
  .بتصرف 171-2/162: ضحى اإلسالم ألمحد أمني) 52(
  .85: الفقه اإلسالمي ومدى استجابته، مرجع سابق، ص) 53(
عبد الرمحن األوزاعي بن عمرو، أبو عمرو، إمام أهل الشام يف وقته، نزيل بريوت، روى عن عطاء وابن ) 54(

تذكرة احلفـاظ  : تنظر ترمجته يف. (هـ157مات سنة . هـ88سريين ومكحول، وخلق اهللا سنه سنة 
  ).1/221: ، والعرب للذهيب6/238: ، وذيب التهذيب البن حجر1/178: للذهيب

فيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا الكويف، أحد األئمة األعالم، روى عن أبيه وزيادة بن س) 55(
هـ، ومات بالبصـرة  97ولد سنة . سفيان أمري املؤمنني يف الدين: قال شعبة وغري واحد. عالقة وغريمها

: ذيب التهـذيب ، و1/203: ، وتذكر احلفاظ9/151: تنظر ترمجته يف تاريخ بغداد. (هـ161سنة 
  ).6/356: ، وحلية األولياء4/111
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، كمـذهب  )58(، سرعان ما اندثرت مع مـرور الزمـان  )57(، وابن جرير الطربي)56(الظاهري
بن عبـد اهللا النخعـي    )62(أيب ليلى، وشريك )61(الثوري، وابن )60(بن سعد، وسفيان )59(الليث
واستطاعت أن حتافظ لنفسها بصفة االستمرار ولتجنب أسباب االندثار منذ ظهورها إىل . وغريهم

اآلن، إال أا مل تستطع أن تكتسح العامل اإلسالمي بالقدر الذي اكتسـحته املـذاهب الفقهيـة    
  .األربعة

تاريخ الشـرائع، وقـد    إن الفقه اإلسالمي حبق هو أعظم فقه قانوين عرف إىل اليوم يف»
نشأت فيه مذاهب فقهية كثرية، اقتصرت على أشهرها كما أشرت إىل ذلك سابقا، لكن هـذه  
الثروة الفقهية الكربى ما لبثت أن استهلت حبادث كان عظيم اخلطورة رفع لواؤه يف القرن الرابع 

                                                           
تنسب إليه طائفة الظاهرية، وهو أول من استعمل قـول الظـاهر،   : داود بن علي بن خلف األصبهاين) 56(

تـويف سـنة   . له تصـانيف كـثرية  . وأخذه بالكتاب والسنة، وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس
  ).319: دمي صتنظر ترمجته يف الفهرست البن الن. (هـ270

هو اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير الطربي املفسر احملدث الفقيه األصويل املؤرخ اتهـد، صـاحب   ) 57(
. كان شافعي املذهب، مث اجتهـد . التصانيف، له جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وغريه من املصنفات

: ، وتاريخ بغـداد 3/120: فعيةتنظر ترمجته يف طبقات الشا. (هـ310هـ، وتويف سنة 224ولد سنة 
، ولسان 76: ، وطبقات الشريازي ص2/260: ، وشذرات الذهب2/146: ، والعرب للذهيب2/162

  ).5/100: امليزان
  .85: الفقه اإلسالمي ومدى انسجامه، مرجع سابق، ص) 58(
رث الْفَهمي، مـوىل  الليث بن عبد الرمحن اإلمام احلافظ، شيخ اإلسالم، وعامل الديار املصرية، أبو احلا) 59(

، وتاريخ 1/199: ، والفهرست7/517: طبقات ابن سعد: تنظر ترمجته يف. (خالد بن ثابت بن طاعن
  ).3/423: ، وميزان االعتدال للذهيب1/224: ، وتذكرة احلفاظ13/3: بغداد

ه وزيادة بن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اهللا الكويف، أحد األئمة األعالم، روى عن أبي) 60(
هـ، ومات بالبصـرة  97ولد سنة . سفيان أمري املؤمنني يف الدين: قال شعبة وغري واحد. عالقة وغريهم

: ، وذيب التهذيب1/203: ، وتذكرة احلفاظ9/151: تنظر ترمجته يف تاريخ بغداد. (هـ161سنة 
  ).6/358: ، وحلية األولياء4/111

ن أيب ليلى، العالمة اإلمام مفيت الكوفة وقاضيها، أبو عبد الـرمحن  ابن أيب ليلى حممد بن عبد الرمحن ب) 61(
مات ابـن أيب ليلـى سـنة    . وكان نظريا لإلمام أيب حنيفة يف الفقه. ولد سنة نيف وسبعني. األنصاري

، وميـزان  202: ، والفهرست البن النـدمي ص 6/358: تنظر ترمجته يف طبقات ابن سعد. (هـ148
  ).3/221: لوايف بالوفيات، وا616-3/613: االعتدال

أحد األعالم، روى عن . شريك النخعي بن عبد اهللا بن أيب شريك العاصمي النخعي أبو عبد اهللا الكويف) 62(
ـ 177هـ، ومات سنة 95ولد سنة . زياد بن عالقة وبيان بن بشري وحسني بن أيب ثابت وغريهم . هـ

، 1/287: ، وشـذرات الـذهب  1/232: ، وتذكرة احلفـاظ 9/279: تنظر ترمجته يف تاريخ بغداد(
  ).1/270: والعرب
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  .،)63(«…اهلجري من منتصفه إىل أواخر القرن الثالث عشر تقريبا، وهو الوهن والضعف
  ظهور الضعف يف الدولة العباسية-3

ككل شيء يف الوجود ما أن يبلغ متامه حىت يبدأ يف االحندار، والدولة اإلسالمية اليت »… 
بدت يف املرحلة السابقة موحدة قوية مترامية األطراف، انتماؤها واحد، ووجهتها واحدة، اعتراها 

  . الضعف والتمزق
ندلس، ويسمى عبد الرمحن الناصر أمري املؤمنني ملا أحس فاألمويون كانت هلم دولتهم باأل

بضعف الدولة العباسية، وقامت الدولة الفاطمية بشمال إفريقية، واختذت املهدية عاصـمة هلـا   
بالغرب من مدينة تونس، وقامت الدولة األخشيدية مبصر، ووجدت باملشرق السامانية وعاصمتها 

اد نفسها دولة بين بويه، مث دولـة السـالجقة، وكـان    خبارى فيما وراء النهر، بل وجدت ببغد
لكلتيهما السلطان، وكانت كل دولة تتنازع السلطان فيما بينها، ويكيد بعضها لبعض، مث تعاقبت 

حفيـد جنكيزخـان    )64(دول أخرى، مث بلغ الضعف بالعامل اإلسالمي مداه حىت جاء هوالكـو 
  .)66(…«هـ656خلفاء بين العباس عام باهللا آخر  )65(واستوىل على بغداد، وقتل املعتصم

وفيه ضعف سلطان املسلمني، واضمحلت شوكتهم، وانقسمت دولتهم، وضعفت قوم، 
وانتشرت فيهم النكبات جراء تفرقهم واختالف كلمتهم، ولقد نتج عن هذا االحنالل السياسـي  

علمي ومقوماتـه،  احنالل يف كل مرافق احلياة، حيث مجد الفقه، وفقد الفقهاء روح االستدالل ال
فركنوا إىل تقليد السلف يف اجتهادام اعتمادا على ثروام الفقهية الشاسعة، واحنصر نشاطهم يف 
تعليل أحكام األئمة وترجيح بعضها على بعضها اآلخر، مما زكى عملية جتميد الفقـه وتكـريس   

  .ظاهرة التقليد

                                                           
  .87: الفقه اإلسالمي ومدى استجابته، مرجع سابق، ص) 63(
أحد قادة الروم الطاغية، صار جبيش يقدر مبائة ألف وافتـتح حصـن   : هوالكو بن تويل بن جنكيزخان) 64(

م صاحبها، وقتل خلق كثري، فأخذوا مدائن الروم، وذل هل. األملوت، وأباد االمساعيلية، وبعث جيشا عليهم
  ).23/180: تنظر ترمجته يف سري أعالم النبالء. (ظهر هذا الطاغية يف عهد املستعصم باهللا

املعتصم باهللا آخر خلفاء بين العباس، وقد أوشك الفرس على إشعال فتيل احلرب بعد وفـاة املـأمون،   ) 65(
ن أم املأمون فارسية، لكن املعتصم بعدما متكن من وتوىل املعتصم باهللا البنه تعضيدا للعباس بن املأمون، أل

-218تـوىل اخلالفـة   . اخلالفة، عمل جاهدا على إبعاد الفرس واالستعانة باألتراك، ألن أمـه تركيـة  
  ). 5/266: تنظر ترمجته يف الكامل البن األثري. (هـ227

  .95-87: اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف للدهلوي، ص) 66(
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مث »: ث بعد املائة الرابعـة حيدثنا عما حد) هـ1176. ت(وأترك اال لإلمام الدهلوي 
اجلدل واخلالف : بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا ميينا ومشاال، وحدثت فيهم أمور منها

ومنها أم اطمأنوا بالتقليد، ودب التقليد يف صدورهم دبيـب النمـل وهـم ال    (...) يف الفقه 
ملا وقعت فيهم املزامحـة يف   يشعرون، وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاء وجتادهلم فيما بينهم، فإم

  .)67(«الفتوى، كان كل من أفىت بشيء نوقض يف فتواه ورد عليه
  :وميكن إمجال مالمح احلركة الفقهية يف هذه املرحلة فيما يلي

تغلبت العناية باملناقشات اللفظية، وتتبع كلمات املـؤلفني يف املصـنفات والشـروح    )1»
واملوضوعية اليت من شأا أن ختدم الفكرة، بقطع النظـر  واحلواشي والتقارير على الروح العلمية 

  .عما يتصل ا من لفظ وعبارات
تغلبت روح التقديس لآلراء واألفهام اليت دوا السابقون، والسمو ا عـن مسـتوى   -2

  .النقد، وعدم االكتراث مبا يظهر من آراء جديدة، ولو كان هلا من السداد والقوة ما هلا
شتغال بالفروض واالحتماالت العقلية اليت ال تقع، وما يتصل ا مـن  تغلبت نزعة اال-3

فاحلـل يف  ! لو تزوج جنيـة : وتراهم يقولون! لو طلقها نصف تطليقة: أحكام، فتراهم يقولون
  .اخل… ...!النسب واملرياث كذا

تغلبـت نزعة االشتغال باختراع احليل اليت يتخلص ا من احلكم الشـرعي، ولقـد   -4
ذه احليـل كثريا من أبـواب الفقـه، ومل تقـف عند احلد الذي ورد عن األئمـة  تناولت هـ

من جعلها وسيلة للتخلص من ضـرر أو مكـروه، بل افترضـوا حيال يسقطون ا الواجبات، 
وهكذا، ... ويفسدون ا االلتزامات، فنجـد حيـال إلسقاط الزكاة، وحيـال إلسقاط احلدود

  .مما ال يتفق ومقاصد الشرع
تغلبت روح التعصب املذهيب الشديد، حىت وصل األمر بني أتباع األئمة إىل املناقشة يف -5

صحة االقتداء باملخالف يف املذهب، وأخذت هذه املسألة يف كل مذهب جماال واسعا يف البحـث  
  .)68(«!..والتفريع، حىت وصل األمر عند بعض احلنفية إىل البحث يف حكم التزوج من الشافعية

ارت املذاهب أديانا يتقاتل أهلها، ويضلل بعضهم بعضا، وهي ال خترج عن أـا  وص»… 

                                                           
  .95: ه، صاملرجع نفس) 67(
  .171: املدخل لدراسة التشريع اإلسالمي أليب املعاطي، ص) 68(
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آراء وأفهام حذر أئمتها األولون من تقليدها والعمل ا دون االطمئنان إليهـا مبعرفـة احلجـة    
والربهـان، وكان األئمة أنفسهم يعترفون جبواز اخلطإ عليهم، وجبواز أن تكون هنـاك سـنة مل   

إذا صح احلديث فهو مذهيب، واضربوا بقـويل  : ىت أثر عن غري واحد منهم قولهيطلعوا عليها، ح
  ...)69(عرض احلائط

انقطعت الصلة بني علماء األمصار، وهي الظاهرة اليت كانت سائدة يف املرحلة السابقة، -6
فصار علماء كل بلد ال يسمعون عن البلد اإلسالمي اآلخر وال حيتكـون ـم، وال يناقشـون    

بل شاع بني علماء املؤسسات الدينية يف العامل اإلسالمي كاألزهر حترمي تقليـد غـري    أفكارهم،
وشاع فيما شـاع بـني   . املذاهب األربعة، فحجروا واسعا، ومنعوا رمحة خص اهللا ا هذه األمة

العلماء أن من قلد إماما من األئمة األربعة فليس له أن حييد عنه، بل جيب عليه أن يلتزمه بـدون  
وشاع بني العلماء أيضا يف هذه املرحلة حترمي االشتغال بالعلوم العقليـة  . وال حبث وال دليلحجة 

  .«اخل...)70(والرياضية وحماربة املشتغلني ا
وهكذا نالحظ أهم العوامل اليت أثرت بشكل كبري يف الفقه اإلسالمي، وكانـت مرحلـة   

ـوا إىل استنباط القواعـد الفقهيـة   احلفظ واستنباط القواعد أهم شغل هؤالء الفقهاء، حيث سع
واألصوليـة من القـرآن والسنـة، غري آني مبا آلت إليـه األمور السياسيـة، فكان احلفـظ  
واستنباط القواعـد شغلهـم الوحيـد الذي اشتغلوا به، ولوال وضـعهم القواعـد الفقهيـة    

ر النصـوص، ولتعـذر   واألصولية لتعذر على املشتغلني بالنصـوص الشرعيـة أن يدخلوا أغوا
  . عليهـم أن يستنبطـوا األحكام الفقهيـة

فكانت هذه املرحلة مرحلة حامسة، ألن غرس بذور القواعد وتطبيقها واسـتنباطها علـى   
النصوص يعسر على جل املهتمني بالفقه إال الفقهاء والعلماء الذين مترسوا على ذلك، وتضلعوا يف 

  .لتهم يف ذلكالقواعد الفقهية األصولية، ووجدوا ضا
ما هي مرحلة التقعيد الفقهـي؟  : ولسنا بصدد احلديث عن ذلك بقدر ما يهمنا أن نتساءل

  وما هو الدور الكبري الذي قام به الفقهاء يف إثراء القواعد الفقهية؟ 
  .سؤاالن سيجيب عنهما الفرع الالحق

                                                           
  .171: املرجع نفسه، ص) 69(
  .172: املرجع نفسه، ص) 70(
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  مرحلة التقعيد الفقهي: الفرع الثالث
يد الفقهي بعد مرحلة التدوين واجلمع، حيـث أسـهم   عرف الفقه اإلسالمي بوادر التقع

الفقهاء يف تقعيد الفقه، وغرسوا روح االستدالل العلمي ومقوماته، فركنوا إىل اجتهادام اعتمادا 
على ثروام الفقهية الشاسعة، واحنصر نشاطهم يف تعليل أحكام األئمة، وترجيح بعضـها علـى   

ة بالتحليل والتفريع حسب مناهج منطقية وأساليب رياضية بعضها اآلخر، وتناولوا املسائل الفقهي
  .تقدم على االفتراضات النظرية واألحكام القياسية

وما أن حل القرن اخلامس حىت استفحل الرتاع بني املذاهب الدينية حىت السـنية منـها،   »
إلزاحـة   وقويت شوكة الشافعية الذين شنوا حربا على كل املذاهب األخرى، وتقربوا إىل اخلليفة

  .)71( «املذاهب األخرى
كان من الطبيعي أن تؤدي املرحلة السابقة اليت سـادت  »: يقول أبو املعاطي يف هذا الصدد

العامل اإلسالمي أن يطمع فيه أعداؤه من كل جانب، وأن حيتلوا أرضه، وأن تسـود الفوضـى   
املذاهب هلا، وبالتايل  التشريعية حياته الداخلية، بعدما تعددت املذاهب الفقهية، وتعصب أصحاب

تعدد القضاة، فكان منهم الشافعي واحلنفي واملالكي واحلنبلي، وكل قاض حيكم حبسب أحكـام  
  .)72(«مذهبه، وحبسب الرأي الذي خيتاره من أقوال هذا املذهب

وكانت دعاوى اام املسلمني الذين جاؤوا بعد القرن الرابع اهلجري بـاجلمود الفكـري   
ت الناس املتجددة، والوقوع يف شباك التقليد ذا اإلطالق العـام مـا   والعجز عن حل مشكال

قاسية، وادعاء باطال ال يستطيع الصمود أمام البحث العلمي، ألن الفرار من االجتهاد يف هـذه  
املرحلة ال شأن له؛ فقد برز من فقهاء تلك احلقبة من كان يرجح بني االجتهادات املختلفـة، أو  

  .ة على استنباط األحكام والتعامل معها مباشرة دون وساطة أمام املذهبيدعي لنفسه القدر
فقيه املالكية يف عصـره، وهـو    )73(ففي القرن اخلامس اهلجري وجد أبو عمر بن عبد الرب

                                                           
  .1/93: التفريع البن اجلالب، حتقيق الدكتور الدمهاين) 71(
  .172: املدخل لدراسة التشريع اإلسالمي، للدكتور أبو املعاطي، ص) 72(
حافظ املغرب، شيخ اإلسالم، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الـرب بـن    اإلمام العالمة،) 73(

وكان موفقا . هـ368مولده سنة . عاصم النمرِي األندلسي القرطيب املالكي، صاحب التصانيف الفائقة
ة أنساب تنظر ترمجته يف مجهر. (هـ463مات أبو عمرو سنة . يف التأليف معان عليه، ونفع اهللا بتواليفه

، وتذكرة 7/66: ، ووفيات األعيان2/677: ، والصلة367: ، وجذوة املقتبس ص302: العرب ص
  ).12/104: ، والبداية والنهاية3/1128: احلفاظ
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الذي يعلن عن جواز اقتناء الكالب للمنافع كلها، دون االقتصار على الصيد والزرع واملاشـية،  
مـن  »: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال )74(ن عمروذلك بتوسعه يف شرح حديث اب

  . )76(«)75(اقتىن كلبا إال كلبا صائدا، أو كلب ماشية، نقص من عمله كل يوم قرياطان
ويف هذا احلديث من الفقه إباحة اختاذ الكالب للصيد واملاشـية،  »… : قال ابن عبد الرب

  .)77(«وكراهية اختاذها لغري ذلك
حلديث تدخل عندي إباحة اقتناء الكالب للمنافع كلها ودفع املضـار إذا  ويف معىن هذا ا»

احتاج اإلنسان إىل ذلك، وقد أجاز مالك وغريه اقتناء الكالب للزرع والصيد واملاشية، ومل جيـز  
  .ابن عمر اقتناءها للزرع، وإمنا كره من ذلك اقتناءها من غري منفعة وحاجة أكيدة

أظن شيئا من ذلك مكروها، ألن النـاس يسـتعملون اختاذهـا    وإمنا اختاذها للمنافع، فما 
  .)78(…«للمنافع ودفع املضرة قرنا بعد قرن يف كل عصر وبادية فيما بلغنا، واهللا أعلم

                                                           
عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، أبو عبد الرمحن العدوي املدين الفقيه، أحد األعالم يف العلم والعمل، شهد ) 74(

تـويف سـنة   . الرضوان، وممن كان يصلح للخالفة، فعني لذلك يوم احلكمنياخلندق وهو من أهل بيعة 
، 1/171: ، وتـاريخ بغـداد  1/338: ، واإلصـابة 3/340: تنظر ترمجته يف أسد الغابـة . (هـ74

  ).49: ، وطبقات الشريازي ص1/83: ، والعرب للذهيب1/81: وشذرات الذهب
أربـع  : قاديره باختالف األزمنة، وهو اليوم يف الـوزن معيار يف الوزن ويف القياس، اختلفت م: القرياط) 75(

ثالث قمحات، ويف القياس جزء من أربعة وعشرين، وهو من الفدان : قمحات، ويف وزن الذهب خاصة
  ).2/727: املعجم الوسيط. (يساوي مخسة وسبعني ومائة متر

احلديث، أخرجه البخـاري  « ...من اقتىن كلبا إال كلب ماشية»: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) 76(
من اقتىن كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية، رقـم احلـديث   : يف صحيحه يف كتاب الذبائح والصيد، باب

اقتناء الكلب للحرث، رقم احلديث : كما أخرجه يف كتاب املزارعة، باب. ، عن عبد اهللا بن عمر5060
. 3078و 2155بخاري حتت رقـم  وانظر األحاديث األخرى يف ال. ، عن سفيان بن أيب زهري2155

، عن 2951األمر بقتل الكالب وبيان فسخه، رقم احلديث : ومسلم يف صحيحه يف كتاب املساقاة، باب
مـا  : كتاب األحكام والفوائد، باب: 4/79: والترمذي يف سننه. عبد اهللا بن عمر وسفيان بن أيب زهري

والنسائي يف سننه . ، من طريق ابن عمر1407جاء يف من أمسك كلبا ما ينقص من أجره، رقم احلديث 
الرخصة يف إمساك الكلب للصيد عن عبد اهللا بن عمر حتـت رقمـي   : يف كتاب الصيد والذبائح، باب

وابن ماجه يف سننه يف كتاب الصيد، باب النهي عن اقتناء الكلب إال كلب صـيد أو  . 4213و 4211
د يف مسنده يف مسند األنصار، رقم احلديث وأمح. ، عن أيب هريرة3197حرث أو ماشية، رقم احلديث 

ما جاء يف أمر الكالب، رقم احلديث : ومالك يف كتاب اجلامع، باب. ، مسند عبد اهللا بن عمر20906
  .، عن سفيان بن أيب زهري1529

  .ما جاء يف أمر الكالب: ، كتاب االستذكار، باب2/969: املوطأ) 77(
  .220-14/218: التمهيد البن عبد الرب) 78(
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املاوردي، فطلب منه إبداء رأيه حول  )79(كما وجد يف هذا القرن فقيه الشافعية أبو احلسن
وقد حدث ذلك يف .. لفا بذلك بعض فقهاء عصرهلقب ملك امللك، فأفىت باملنع وعدم اجلواز، خما

هـ يف شهر رمضان حني أمر اخلليفة القائم بأمر اهللا أن يزاد يف ألقاب جالل الدولـة  429سنة 
  . ابن بويه شاهنشاه األعظم ملك امللوك، وخطب له بذلك

ا اخلطباء فأفىت بعض الفقهاء باملنع، وأنه ال يقال ملك امللوك إال هللا، وتبعهم القواد، ورمو»
احلنفي أن هذه  األمساء يعترب فيهـا   )80(فكتب الصرييف. بأخذ اَألجر، وكتب إىل الفقهاء يف ذلك

الطربي بأن إطالق ملك امللوك جائز، ومعناه ملـك   )81(وكتب القاضي أبو الطيب. القصد والنية
  .)82(«لةووافقه التميمي من احلناب. ملك امللوك: وإذا جاز أن يقال: ملوك األرض، قال

وكان املاوردي من خواص الدولة، فلما أفىت . وأفىت املاوردي باملنع، وشدد يف ذلك»… 
إمنا أحتقق : باملنع انقطع عنه، فطلبه جالل الدولة، فمضى إليه على وجل شديد، فلما دخل قال له

  ...ديفزاد بذلك حملك عن. أنك لو حابيت أحدا حلابيتين ملا بيين وبينك، وما محلك إال الدين
فقيه الشافعية يرجح غري مذهبه  )83(ويف القرن السادس جند حجة اإلسالم أبا حامد الغزايل

وكنت أود أن يكون مذهبـه كمـذهب   »: يف كثري من املسائل كما يف مسألة املياه، حيث قال
يف أن املاء وإن قل ال ينجس إال بالتغيري، إذ احلاجة ماسة إليـه، ومثـار    -رضي اهللا عنه–مالك 

وهو لعمري سبب املشقة، ويعرفه مـن  . لوسواس اشتراط القلتني، وألجله شق على الناس ذلكا

                                                           
مات . هو أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب، له كتاب احلاوي يف فقه الشافعية: أبو احلسن املاوردي) 79(

  ).285-5/267: تنظر ترمجته يف طبقات الشافعية. (هـ450سنة 
هو حممد بن عبد اهللا أبو بكر الصرييف، اإلمام األصويل، كان يقال إنه أعلم خلـق اهللا  : الصرييف احلنفي) 80(

ـ 330تويف سنة . شرح الرسالة، وغريه: من تصانيفه. ول بعد الشافعي، تفقه على ابن شريحباألص . هـ
، 91: ، وطبقات الشـريازي ص 2/325: ، وشذرات الذهب5/449: تاريخ بغداد: تنظر ترمجته يف(

  ).2/221: والعرب للذهيب
اهر بن عبد اهللا بن طاهر بـن  أبو الطيب الطربي اإلمام العالمة، شيخ اإلسالم، القاضي أبو الطيب، ط) 81(

شرح خمتصـر املـزين،   : له عدة مؤلفات، منها. هـ348ولد سنة . عمر الطربي الشافعي، فقيه بغداد
، وطبقـات  9/358: تنظر ترمجته يف تاريخ بغداد. (هـ450مات سنة . وصنف يف اخلالف وغري ذلك

  ).2/274: ، واللباب8/198: ، واملنتظر8/207: ، واألنساب127: الشريازي ص
  .150: الفقه اإلسالمي ومدى استجابته، ص) 82(
الغزايل اإلمام حممد بن حممد الطوسي حجة اإلسالم زين الدين أبو حامد، املشهور باإلمام الغزايل، من ) 83(

تـويف سـنة   . من أشهر مؤلفاته إحياء علوم الدين. أكابر علماء الشافعية وجمتهديهم، ألف يف فنون شىت
  ).113-2/110: مجته يف طبقات الشافعيةتنظر تر. (هـ505
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مكة : جيربه ويتأمله، ومما الشك فيه أن ذلك لو كان مشروطا لكان أوىل املواضع بتعسر الطهارة
  .اخل… )84(واملدينة، إذ ال تكثر فيهما املياه اجلارية وال الراكدة الكثرية

خيرج من رواية إجياب الزكـاة يف حلـي   : أن الوفاء علي بن عقيل، قالوعند احلنابلة جند 
  .الكراء واملواشط أن جتب يف العقار املعد للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد لإلجارة

وإمنا خرجت ذلك عن احللي ألنه قد ثبت من أصلنا أن احللي ال جتب فيه الزكاة، فإذا : قال
لكراء ينشئ إجياب زكاة يف شيء ال جتب فيه الزكـاة  أعد لكراء وجبت، فإذا ثبت أن اإلعداد ل

كان يف مجيع العروض اليت ال جتب فيها الزكاة، فينشئ إجياب الزكاة يوضحه أن الذهب والفضة 
عينان جتب الزكاة جبنسهما وعينهما، مث إن الصياغة واإلعداد للناس والزينة واالنتفاع غلبت على 

اد للكراء فغلبت على االستعمال وإنشاء إجياب الزكاة، فصار إسقاط الزكاة يف عينه، مث جاء اإلعد
أقوى مما قوي على إسقاط الزكاة، فأوىل أن يوجب الزكاة يف العقار واألواين واحليوان الـيت ال  

  .)85(زكاة يف جنسها أن ينشئ فيها اإلعداد للكراء زكاة
فكـان  . رابطني ملثمـا وعند املالكية جند أبا الوليد حممد بن رشد يسأل عمن صلى من امل

جوابه أن أجاز تلثيم املرابطني، بل استحبه هلم ألنه زيهم، به عرفوا، وهم محاة الدين، وال حـرج  
  .)86(…«على من صلى منهم ملثما، خبالف غريه الذين رأوا أن التلثم مكروه، فاألوىل تركه

اجلهـاد؟  كما سئل عن أي العملني أفضل ألهل األندلس يف هذا الزمان؟ هـل احلـج أو   
فرض احلج ساقط عن أهل األندلس يف وقتنا هذا لعدم االستطاعة، واالسـتطاعة هـي   : فأجاب

القدرة على الوصول مع األمن على النفس واملال، وذلك معدوم يف هذا الزمان، وإذا سقط فرض 
صـى  احلج هلذه العلة، صار نفال مكروها لتقحم الغرر فيه، فبان مبا ذكرناه أن اجلهاد الذي ال حت

  .)87(فضائله يف القرآن، والسنن املتواترة واآلثار أفضل منه

                                                           
  .1/154: إحياء العلوم) 84(
  .3/143: بدائع الفوائد البن القيم) 85(
  .11/28: املعيار املعرب للونشريسي) 86(
  .2/121: فتاوى الونشريسي) 87(
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املالكي يؤيد مذهب أيب حنيفة يف إجياب الزكاة  )88(وجند أيضا القاضي أبا بكر ابن العريب
: قال القاضي أبو بكر بن العريب يف تفسري قوله تعاىل. يف كل ما أخرجت األرض حىت اخلضروات

 وغري معروشاتوهو الذي أنشأ جنات معروشات
جتب يف كل ما تنبت : قال أبو حنيفة»: )89(

يف  )90(به األرض من املأكوالت من القوت والفاكهة واخلضر، وبه قال عبد امللك بن املاجشـون 
  ...أصول الثمار دون البقول

إن اهللا أوجب الزكاة يف املأكول توتا : وأما أبو حنيفة فجعل اآلية مرآته، فأبصر احلق وقال
  .)91(…«ريهكان أو غ

فيمـا سـقت   »: وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك يف عموم قوله صلى اهللا عليه وسلم
وقد أشرنا إىل مسـالك النظـر   »: ، مث قال القاضي أبو بكر بن العريب)92(«األار والغيم العشور

  .…«وقد آن حتديد النظر فيها كما يلزم كل جمتهد. فيها
ى سلطان العلماء وإمام الشافعية عز الدين بن عبد السالم ويف القرن السابع مير الباحث عل»

وهو يضع لسلطان مصر منهج مجع األموال والعدة إليقاف زحف التتار على مصر بعـد واقعـة   
بغداد، وحاصلها أن التتار ملا دامهت البالد، وجنب أهل مصـر عنـهم، وضـاقت بالسـلطان     

. خرجوا وأنا أضمن لكم على اهللا النصـر ا: وعساكـره األرض، استشاره الشيخ عز الدين فقال

                                                           
إىل هـ، ورحل 468ابن العريب العالمة احلافظ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد اإلشبيلي، ولد سنة ) 88(

تنظر ترمجتـه  . (هـ543مات سنة . صنف يف احلديث والفقه واألصول وعلوم القرآن واآلداب. املشرق
، 4/1294: ، وتذكرة احلفاظ85: ، وبغية امللتمس للضيب ص12/228: يف البداية والنهاية البن كثري

  ).2/590: ، والصلة4/141: ، وشذرات الذهب28: والديباج املذهب البن فرحون ص
  141: ورة األنعامس) 89(
أبو مروان عبد امللك بن عبد العزيز بن املاجشون القرشي الفقيه، البحر الذي ال تدركه الـدالء، مفـيت   )90(

املدينة، من بيت علم ا وحديث، تفقه بأبيه ومالك وغريمها، وبه تفقه أئمة كابن حبيب وسحنون وابن 
  ). 11م الترمجة رق 56: تنظر شجرة النور ص. (هـ212تويف سنة . املعذل

  .2/758: أحكام القرآن البن العريب) 91(
كتاب الزكاة، باب العشر فيما سقي من ماء السماء وباملاء اجلاري، رقم احلـديث  : صحيح البخاري) 92(

. ما فيه العشر أو نصف العشـر : ومسلم يف كتاب الزكاة، باب. ، من حديث عبد اهللا بن عمر1388
ما جاء يف الصدقة فيما يسقى باألار وغريهـا، رقـم   : رسول اهللا، بابوالترمذي يف كتاب الزكاة عن 

، والنسائي يف 1806حديث رقم : وابن ماجه يف كتاب الزكاة. ، عن أيب هريرة579و 578احلديث 
فيما سقت السـماء واألـار   »: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، بلفظ: كتاب الزكاة، باب

  .1361: رقم احلديث: وأبو داود يف كتاب الزكاة. 2442، رقم احلديث «روالعيون أو كان بعال العش
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فقال لـه  . إن املال يف خزائين قليـل، وأنا أريد أن أفترض من أموال التجار: فقال السلطـان له
إذا أحضرت ما عندك وعند حرميك، وأحضر األمراء ما عندهم مـن احللـي،   : الشيخ عز الدين

وأمـا  . يف ذلك الوقت اطلب الفرضوضربته سكة ونقدا، وفرقته يف اجليش، ومل يقم بكتائبهم، 
  …قبل ذلك فال

فأحضر السلطان والعسكر كلهم ما عندهم من ذلك بني يدي الشيخ، وامتثلـوا أمـره،   
  …فانتصروا

ومثله يف املذهب نبغ اإلمام حميي الدين النووي، وجتري عادة كرباء النـاس علـى كتابـة    
  هل اإلباحة أو التحرمي؟: لكالصداق على ثوب من حرير حمض، فيسأل عن حكم الشرع يف ذ

ال جيوز أن يكتبوا الصداق على ثوب من حرير حمض، : فكان جوابه املنع مطلقا، حيث قال
ألنه ال جيوز للرجال استعمال احلرير يف لبس وال يف غريه، وإمنا جيوز للنساء لبسه، وهذا استعمال 

 بكثرة من يراه، وال ينكره، فـإن  من الرجال، فهو حرام، فال يغتر بكثرة من يفعله يف العادة، وال
  .)93(…«هذا كباقي احملرمات الواقعة يف العامة، واهللا أعلم

من خالل ما سبق، نالحظ أن الفقهاء خرجوا من قوقعتهم فأصـدروا فتـاوى خمتلفـة،    
غرضهم يف ذلك تقعيد الفقه اإلسالمي، وتصدروا لكثري من األجوبة واملخالفات اليت ال متت إىل 

، فامكوا يف تقعيد الفقه، ووضعوا ضوابط خمتلفة، حيث قاسـوا الشـبيه بالشـبيه،    الفقه بصلة
واستنبطوا أحكاما خمتلفة من الكتاب والسنة، وقعدوا بذلك الفقه اإلسالمي، ومنعوا كـل مـن   
سولت له نفسه أن يصدر أية فتوى مل ترتكز على الكتاب والسنة، وما يهمنا أن نتسـاءل إىل أي  

  ء يف التفريع الفقهي؟حد أسهم الفقها
  .سؤال سيجيب عنه الفرع املوايل

  التفريع الفقهي: الفرع الرابع

الشريعة اإلسالمية شريعة عامة أنزهلا اهللا سبحانه وتعاىل هلداية الناس كافة، منـذ أن  »…
نزلت إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، فهي ال تقبل التغيري والتبديل، ألا من عند اهللا، ومـا  

ن من عند اهللا فهو يتصف بالكمال، وحماولة تغيري أي شيء مما يتصف بالكمال تعـين بداهـة   كا
إحلاق النقص به بقدر ما يناله من التغيري أو التبديل، إا خالدة ألن فيها من احليويـة والنشـاط   

                                                           
  .185: الفقه اإلسالمي ومدى استجابته، مرجع سابق، ص) 93(



  فهرس األحاديث النبوية    

524   

  .والتفاعل الداخلي ما جيعلها تستوعب القضايا والنوازل اليت تتجدد بتجدد األزمان كلها
ألحكام الشرعية الواردة يف هذه ااالت منها ما هو أحكـام قطعيـة ال جمـال فيهـا     فا

لالجتهاد، وال تقبل التغيري والتبديل ألن هلا طبيعة مستقرة، وركائز ثابتة، وحقائق خالدة ال تتأثر 
هاد بتأثر األحوال والظروف وتغري الزمان واملكان، ومنها ما هو أحكام غري قطعية فيها جمال لالجت

والرأي، وميكن أن يناهلا التبديل والتغيري، فما ال ميكن تبديله إن كان متعلقا باألمور االعتقادية أو 
األمور األخالقية يطلق عليه يف االصطالح اسم الشريعة فقط، وإن كان متعلقـا بالعبـادات أو   

ما ميكن أن ينالـه  املعامالت مبختلف فروعها، فهو يف إطالق اسم الشريعة أو الفقه عليه سواء، و
التغيري بسبب تغيري الظروف واألزمان واألماكن فيطلق عليه اسم الفقه فقط، وإن أطلق عليه اسم 

  .)94(…«الشريعة فيأيت اإلطالق على سبيل اإلجياز ال على سبيل احلقيقة
فاألحكام الشرعية االعتقادية غري خاضعة لسنة التغيري لطبيعة هذه األحكـام، فإنـه   »…
هو الواحد اخلالق الرزاق املتصف بصفات الكمال، وهذه احلقائق أزليـة   -مثال–عاىل سبحانه ت

خالدة ال ميكن تصور خالف أي شيء منها، أو تغيري حقيقة من حقائقها، إذ ما بعـد احلـق إال   
وكذلك أحكام العبادات كوجوب الصالة والزكاة واحلج، وما هلذه الواجبـات مـن   . الضالل

ابتة غري خاضعة لسنة التطور، وهكذا األمر يف بقية األحكام الشرعية الثابت أركان وكيفية تبقى ث
قطعيتها بالنص أو اإلمجاع القاطع، فإا تبقى مستقرة ال جتوز خمالفتها وال حيل تبديل أي شـيء  
منها، مثل أنصبة الوارثني من تركة امليت، وحرمة القتل والزنا والسرقة والغش يف املعامالت، ألن 

  .الناس وحاجام ال تدعو إىل تغيري أي جزء من هذه ااالت مصاحل
أما األحكام الفقهية املتعلقة جبزئيات أمور املعامالت اخلالية عن النصوص املقيدة وما يتعلق 
باألمور اخلاصة بتنظيم العالقات املعاشية بني األفراد بعضهم مع بعض، وبينهم وبني حكومـام،  

عامل اتمعات اإلسالمية بعضها مع بعض، وبغريها من اتمعات اليت وما يتعلق بتحديد أسس ت
مل يرد بشأا من الشرع توجيه معني حمدد، فإا هي األحكام الفقهية اخلاضعة لسنة التطور وتبدل 
أحكامها بتبدل الظروف واألحكام واألماكن وفق ما تقتضيه مصاحل العباد يف إطـار القواعـد   

  .)95(…«لعامةالشرعية األصولية ا

                                                           
  .21: كتاب مفهوم الفقه اإلسالمي وتطوره وأصالته لنظام الدين عبد احلميد، ص) 94(
  .22: الفقه اإلسالمي وتطوره وأصالته لنظام الدين عبد احلميد، ص) 95(
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ومن يدقق النظر يف اخلالفات الواقعة بني الفقهاء يف املذاهب املختلفة، وكذلك الواقعة »…

بني الفقهاء املنتمني إىل املذهب الواحد املختلفة أعصارهم، جيد أن الشيء الكثري منها يرجـع إىل  
كانوا يرون أن العمل  اختالف األماكن والظروف واألزمنة ال إىل احلجة والربهان، أي إن الفقهاء

يف زمن ما أو مكان ما برأي فقهي معني العتبارات خاصة بذلك الزمان أو املكان، فإذا ما تغريت 
الظروف واألزمان وتبدلت األحوال، واقتضى األمر االنصراف من ذلك احلكم إىل حكم آخـر،  

وضوع نفسه على حنو ما كَيف الفقهاء الذين واكبوا تلك الظروف واألحوال الرأي الفقهي يف امل
تقتضيه تلك الظروف واألحوال، وقرروا تغيري احلكم املفىت به، والرأي الذي مت تقريره يف السابق، 
وهذا ما يدل داللة واضحة على حيوية الفقه اإلسالمي ومرونته وجتاوبه مع األحداث والظروف، 

لسري ال خيرقان قاعدة شرعية واستعداده للسري مع مقتضيات الوقت، مادام ذلك التجاوب وهذا ا
  .)96(…«وال أصال من أصوهلا وما رمسه اهللا لنا من منهاج

من خالل ما سبق، نرى أن الفقهاء بذلوا جمهودات خمتلفة يف التفريع الفقهي، غري أن هذه 
املهمة ال يقوم ا إال فقيه ذو نظر سليم وفكر ثاقب، يتقن الغوص يف حبر الشريعة، فيستنبط منها 

ما خمتلفة، ومن مسائل معرفية تؤهله لذلك، ألن التفريع الفقهي حيتاج إىل من بلـغ درجـة   أحكا
الترجيح واالختيار خارج مشهور املذهب، كما يشترط فيه أن تكون له يد طوىل يف نشر املذهب 
املالكي وتنميته وإثرائه بضبط أحكامه، وتفريع فروعه، وتقعيد قواعده، وقليل هم الذين بلغوا هذه 

  . الدرجة
فإىل أي حد أسهم الفقهاء يف إثراء القواعد الفقهية يف تطبيق النصوص الشرعية؟ مث ما هي 

  مميزات مرحلة التطبيق الفقهي؟

  مرحلة التطبيق الفقهي: الفرع اخلامس
فالقصد من التطبيق هنا هو خضوع الوقائع اليت مل يرد بشأا نص ألحكام فقهية تبعا »…

وبعبارة أخرى هو قبول تلك الوقائع تغيري ما كان هلـا مـن حكـم    . انالختالف الزمان واملك
بأحكام أخرى مباينة ألحكامها السابقة، نظرا الختالف الظروف واألحوال، كأن يكون أمر من 

                                                           
  .23: الفقه اإلسالمي وتطوره وأصالته لنظام الدين عبد احلميد، ص) 96(
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  ...)97(األمور حمظورا يف وقت، ومباحا يف وقت آخر
  

د بعض البـاحثني  وللتطبيق دواع أمهها العرف، وتغيري الزمان واملكان، واملصلحة، وقد ع
اإلمجاع والقياس من ضمن الدواعي، ولكنين ال أخال أن هذين املصدرين هلما مكـان يف هـذا   
اال، ألن اإلمجاع ينعقد للوصول إىل حكم مسألة من املسـائل ال لتبـديل حكمهـا، وإذا مت    

ذ يكون اإلمجاع لتبديل حكم مبين على مصلحة حبكم آخر لتغري وجه املصلحة، فإن الداعي عندئ
العرف أو املصلحة ال اإلمجاع، كما أن القياس ال ميكن أن يكون وسيلة من وسـائل التطبيـق،   
وداعيا من دواعيه، ألن القياس  ال يغري حكما حبكم، وإمنا يثبت املقيس نفس احلكـم السـابق   

  .)98(…«للمقيس عليه
  :لذا فأهم دواعي التطبيق الفقهي ما يلي

عتبار يف الشريعة اإلسالمية، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم العرف له ا: دواعي العرف-أ»
عندما هاجر إىل املدينة وجد التعامل جاريا لدى أهلها يف بعض القضايا وفق العرف السائد، فأقر 

وقد اعتربه مجهور الفقهاء مسلكا . قسما منه، وألغى بعضه، وأجرى التعديالت على بعضه اآلخر
يء غري قليل من املسائل عند توفر شروطه، وبني غري واحد منهم أن يهتدى به إىل معرفة أحكام ش

حكم املسألة الواحدة خيتلف من بلد إىل بلد على أساسه، وأن األحكام املبنية على هذا األسـاس  
  .تغري وتتبدل بأحكام أخرى باختالف الظروف واألزمان

  :ومن أمثلة تغري األحكام بتغري العرف نذكر
تأخرون أمضوا البيع بالوفاء، وهو إعادة املبيع إىل البائع عنـد إعـادة   فقهاء احلنفية امل-1

املشترى بدل البيع، على أساس الشرط احلاصل بينهما ذا اخلصوص، مع أن املقرر هو عدم جواز 
ولكن ملا انتشـر  . وإن أوائلهم كانوا يرون فساده. الشرط يف البيع ال يؤول إىل اخلالف واملنازعة

  .)99(…«لناس وقبله املتأخرون، ألن انتشاره يوقع التنازع الذي كان علة الفسادوتعارف عليه ا
ويرى اإلمام مالك أن املرأة الكرمية غري مكلفة شرعا بإرضاع ولـدها إن كـان   -2»…

الولد يقبل ثدي غريها، إذ على الزوج أن يستأجر من تقوم بواجب اإلرضاع مـن املرضـعات،   
                                                           

  .24: مفهوم الفقه اإلسالمي وتطوره وأصالته، ص) 97(
  .29: مفهوم الفقه اإلسالمي وتطوره وأصالته، ص) 98(
  .30: املرجع نفسه، ص) 99(
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املرتلة جلريان العرف والعادة على عدم قيام الشريفات الناشئات يف بعكس املرأة اليت ليس هلا هذه 
  .)100(بيوت تسودها النعمة والثراء بإرضاع أوالدهن

والوالدات يرضعن أوالدهن حولني : ورأى اإلمام مالك أن هذا ال يتعارض مع قوله تعاىل
كاملني

نـه لـو أراد   ، ألن قول الباري ليس نصا قاطعا يوجب على الزوج اإلرضـاع، أل )101(
وعلى الوالدات إرضاع أوالدهن، وإمنا هو تقريـر للواقـع   : -مثال–سبحانه وتعاىل اإللزام لقال 

العريف الغالب آنذاك، وكان جبانب هذا العرف عرف أهل السعة والثراء يف عدم قيـام نسـائهم   
  .)102(باإلرضاع

ة، رد به املبيع، فإذا تغريت كما ذكر ابن القيم أن املالكية قالوا إذا كان الشيء عيبا يف العاد
ذا تغريت األحكام املترتبة على العوائد، وهذا : العادة حبيث مل يعد عيبا، مل يرد به املبيع، وقالوا

  .)103(جممع عليه بني العلماء ال خالف فيه
وهذا حمض الفقه، ومن أفىت النـاس مبجـرد   : وقد عقب ابن القيم على هذه األقوال بقوله

ب على اختالف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحواهلم، وقرائن أحواهلم املنقول يف الكت
  .)104(…فقد ضل وأضل

مذهبني يف شيء غري قليل من املسائل،  -كما هو معلوم–كما أن لإلمام الشافعي رمحه اهللا 
كان، وهذا منه مبين يف احلقيقة على تعدد األعراف، وتغري الزمان وامل. أحدمها قدمي، واآلخر جديد

فمذهبه اجلديد يعود للفترة اليت عاشها يف مصر بعد أن ترك بغداد وأعراف أهلها، وهذا السـبب  
أيضا يف الغالب عندما نرى أنه ينسب لإلمام أمحد قوالن أو ثالثة أقوال يف املسألة الواحدة كـل  

  .)105(…«منها خيالف اآلخر
ث حكم فقهي اجتـهادي آخـر   إنَّ تغير الزمان يستدعي إحدا: دواعي تغري الزمان-ب

خمالف للحكم السابق دون أن يكون للعرف دخل يف هذا التغيري، واملقصود بتغري الزمـان تغـري   

                                                           
  .31: مفهوم الفقه اإلسالمي وتطوره وأصالته، ص) 100(
  .233: يةسورة البقرة، اآل) 101(
  .31: مفهوم الفقه اإلسالمي وتطوره لنظام الدين عبد احلميد، ص) 102(
  .33: املرجع نفسه، ص) 103(
  .بتصرف 100-3/98: أعالم املوقعني لرب العاملني، البن القيم) 104(
  .33: مفهوم الفقه اإلسالمي وتطوره، ص) 105(
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أحوال الناس وأخالقهم وتصرفام، وما حيلمون يف نفوسهم من تقوى اهللا وخمافته، وقد تتـداخل  
حلكم إىل شيء من إمعان النظر، هنا داعية العرف تداخال حتتاج معه معرفة الداعي احلقيقي لتغير ا

والدقة يف املالحظة، إذ قد تكون املسألة من املسائل اليت فيها حكم مستقر يف مدينة أو قطـر يف  
زمن معني، ولكن مبرور الزمن يتغري عرف الناس يف تلك املدينة أو ذلك القطر، فيستدعي األمـر  

مكان العـرف السـابق، دون أن    لنفس املسألة حكما آخر على أساس العرف املستجد املستقر
يكون لسلوك الناس وأخالقهم وتدينهم أي دخل هلذا التبديل، وقد يكون السبب هـو تبـديل   
  .سلوك الناس ومشاعرهم وضعف اإلحساس الديين يف قلوم دون أن يكون للعرف أي دخل فيه

اليت حنن بصدد فمالحظة األمثلة يف الفقرة السابقة وما ندرجه من األمثلة ضمن هذه الفترة 
  :احلديث عنها جتلي الفرق بني املوضوعني

قرر الفقهاء األقدمون للحنفية أن منافع املغصوب غري مضمونة، وإمنا املضـمون هـو   -1
وبدل الضمان أعيـان، وهـو   . املغصوب نفسه، ألن املنافع أعراض تتجدد آًنا بعد آن، فال تقوم

عراض، أما تقومها يف اإلجازات فهو سـبب إنزاهلـا   يقتضي املماثلة، وال مماثلة بني األعيان واأل
ولكن املتأخرين من فقهائهم قرروا لزوم ضمان منافع املغصوب من . بالعقد مرتلة األعيان املتقدمة

مال الوقف واليتيم والصغري واملعتوه وانون، ألم وجدوا تغري الناس وقبول سلوكهم، وضعف 
بعض هؤالء يطمعون يف مثل هذه األموال، وميـدون يـد   الوازع الديين يف نفوسهم، ورأوا أن 

  .)106(الغصب إليها، لذلك قرروا احلكم عليهم بالضمان
كان للوصي سابقا املتاجرة بأموال اليتيم، وحماولة استثمارها، واملضاربة ـا، ولكـن   -2

ضاربة ذه الفقهاء املتأخرين ملا رأوا فشو اخليانة وسوء التصرف من األوصياء قرروا عدم جواز امل
  .)107(األموال، وإذا ضاربوا ا ضمنوا ما حلقها من اخلسارة

األصل يف احلاجيات عدم تسعريها، إذ ورد أنه عرض على الرسول صـلى اهللا عليـه   -3

                                                           
  .34: مفهوم الفقه اإلسالمي وتطوره وأصالته، ص) 106(
  .35: نفسه، صاملرجع ) 107(
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، وذلـك ألن  )108(«إن اهللا هو القابض الباسط الرزاق»: وسلم التسعري عند غالء األسعار، فقال
األسعار، وإمنا مت ألسباب اقتصادية متحكمة خارجـة عـن   الغالء مل ينجم عن تالعب التجار ب

إرادم، لذلك فإن اإلمام مالكا قرر يف زمانه جواز التسعري عندما رأى طرو الغالء بسبب التجار، 
  .وذا قال قسم من الشافعية

  
وميكننا أن نقول إنه يف وقتنا احلاضر الذي استوىل فيه اجلشع على أهل السوق استيالء تاما 

  .)109(…ت التسعري واجبا ال جمرد كونه مباحابا
املصلحة مصدر واسع من مصادر الفقه اإلسالمي، فهي داعية أيضا : دواعي املصلحة-ج

 لتبديل حكم حبكم وتطويره مبا يوافق الظرف الداعي إىل التبديل والتطوير، ومن يتفحص األحكام
هذا القبيل، ويرى أن الفقهاء يف خمتلـف  الفقهية اليت كان االجتهاد سبيلها جيد الشيء الكثري من 

األزمان قرروا يف بعض املسائل غري ما قرره من سبقهم من أحكام سريا مـع دوافـع املصـلحة    
  .املستجدة، وهناك بعض األمثلة حول هذا املوضوع

فهـذه  : يف اعتبار الطالق الثالث ثالثا يف عهد عمر رضي اهللا عنه، يقول ابن القـيم -1
ت الفتوى ا حبسب األزمنة، كما عرفت ملا رأته الصحابة من املصلحة، ألم رأوا املسألة مما تغري

مفسدة تتابع الناس يف إيقاع الثالث ال تندفع إال بإمضائها عليهم، فرأوا مصلحة اإلمضاء أقـوى  
  .من مفسدة الوقوع

  .)110(اتفق الفقهاء سابقا على عدم انعقاد اإلمامة إال ملن له رتبه االجتهاد-2
ولكن بعد مضي فترة من الزمن، . ما قرروا لزوم توفر هذا الشرط فيمن يتوىل أمر القضاءك

تبينت صعوبة وجود احلائز على هذا الشرط، لذلك قرر الفقهاء االكتفاء باألمثل، وجواز توليـة  
هذين الواجبني األصلح القتضاء املصلحة، إذ ال ميكن خلو البالد من اإلمام، كما ال ميكن خلوها 

                                                           
، 1235: وهذا احلديث أخرجه الترمذي يف كتاب البيوع، رقم احلـديث . 37: املرجع نفسه، ص) 108(

: ، وكتاب أمحـد يف مسـنده، رقـم احلـديث    2191: وابن ماجه يف كتاب التجارات، رقم احلديث
حلديث ، والدارمي يف كتاب البيوع، رقم ا2934، وأبو داود يف كتاب البيوع، رقم احلديث 12131
2433.  

  .38: مفهوم الفقه اإلسالمي وتطوره وأصالته، ص) 109(
  .39: املرجع نفسه، ص) 110(
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  .ن القضاءم
الزوجة املطلقة ثالثا ال ترث زوجها إن مات الزوج خالل عدا، غري أن الفقهاء قرروا -3

توريثها إن وقع الطالق يف مرض املوت، ومسوا هذا الطالق بطالق الفار معاملة للزوج بنقـيض  
  .)111(…«مقصوده على أساس املصلحة

ماهلم جل الوسائل املتاحة هلم قصـد  يتضح مما سبق أن الفقهاء بذلوا جمهودات خمتلفة باستع
تفعيل الفقه وتطبيقه يف شىت نواحي اتمع دون أن يبقى حربا على ورق، فأسهموا يف تطبيق الفقه 
وتفعيله حسب ما يطرأ يف اتمع من أحداث خمتلفة، ملتصقني بالنصوص الشرعية األصلية، غـري  

عية، مستعملني يف ذلك العرف واملصـلحة  آني بانتقادات اجلامدين وآراء ظواهر النصوص الشر
وغريمها، ووسعوا بذلك دائرة تطبيق الفقه اإلسالمي يف هذه املرحلة، وأصبح بـذلك يف جـل   

ويف تصوري، إن التقسيم السابق خيتلف متاما عن الذين كتبوا يف تاريخ . مراحله ميتاز بتطبيق سليم
اعتقادي، كما أنه تصور ينفرد به هـذا   الفقه اإلسالمي، وهو تصور ينسجم مع مراحل الفقه يف

  .البحث
ما هي مميزات الفقه من القرن الثالث إىل القرن السـابع؟  : ولعل احلديث جيرنا أن نتساءل 

  وإىل أي حد عرف الفقه تغريات جذرية سواء يف الشكل أو يف املضمون؟
    .سؤاالن سيجيب عنهما املبحث الالحق

 

  

  املبحث الثاين
  القرن الثالث إىل القرن السابعمميزات الفقه من 

  
  

  متهيد
للحديث عن مميزات الفقه يف هذه القرون، البد أن نرجع قليال إىل الوراء لنربط املاضـي  
باحلاضر، ذلك أن الفقه كان منذ والدته جنينا إىل أن كمل خلقه، فصار وليـدا إىل أن سـعى   

                                                           
  .40: املرجع نفسه، ص) 111(



  فهرس األحاديث النبوية    

531   

مث صار الفقه بعـد  »…إىل وفاته، واكتمل قويا، وذلك من أول بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ذلك شابا قويا كامال سويا، وذلك بعد الوفاة النبوية مدة قرنني إىل آخر القرن الثـاين، حيـث   
كملت يف الزمن النبوي كثري من فروعه، ومل يبق إال التفريع واالستنباط باالجتـهاد املطلـق، مث   

  . املقيد قبل شيوع التقليد يف العلماء

متد اإلسالم وكثرت الفتوح واتسعت اململكة اإلسالمية مـن اهلنـد إىل   ويف هذا العصر ا
األندلس، واختلطت بأمم كثرية دخلت فيه أفواجا كفارس والروم، ودخلت احلضـارة والرفـه   
الفارسي والرومي للعرب، فكثرت النوازل، وظهر الفقهاء املفتون والقضاة العادلون، فصار للفقه 

طار، ومصرت األمصار، واتسعت باإلسالم الديار، فكـان عصـر   مكان واعتبار، إذ فتحت األق
التمدن العريب والتقدم اإلسالمي، فرتلت النوازل، وظهرت جزئيات النصوص اليت كانـت بـني   
العموم واخلصـوص، فاجتهـد الفقهـاء، واسـتنبطوا اآلراء، وأسسـوا املبـادئ، وقعـدوا        

  .)112(…«وأطلقوا

مر اهللا يف القرآن، وكان نظـامهم دسـتوريا،   وكان أمر اخللفاء شورى بينهم كما أ»…
ودستورهم األساس هو الفقه، كان الفقه من أرسى سنتهم، وروح حيام، وبه تدبري ملكهـم،  
وبصيانة احلقوق والوقوف عند حد الشريعة كانت حركة اإلسالم سريعة، وكان لَـم املشـارق   

  .ليه احلقوق عند األمم املتمدنة اآلنواملغارب، فكان للفقه زمن اخلالفة أعظم مكانة مما هو ع
كان الفقهاء أصحاب الشورى، وبيدهم التدبري وزمام كل أمر، وال يصدر أمـر قليـل أو   
جليل إال وفق الشريعة وعلى مقتضى احلق الذي ال مرية فيه، وألنه منتهى ما يتصدر من السيطرة 

وحتري اتباع احلق الواضح واحلجة  والرقابة على متابعة اخللفاء لنصوص الشريعة، وإشارة الفقهاء
ومل يثبت يف تاريخ عريب وال أجنيب انتقاد منتقد هلم بظلم أو سوء تصرف، بل اعتـرف  . البيضاء

الكل بأن عدهلم وحسن سلوكهم وصراحة طريقتهم هي اليت أقادت هلم نواصي األمم حىت ثلت 
قني لعدله، ونزاهـة حكامـه   عروش ملوكها، وخربت دور دوهلا لتبىن ا عظمة اإلسالم املتعش
وكانت نصوص الشـريعة  . وخلفائه وعفتهم، ورفقهم ومتشيهم خلف أوامر شرعهم فال يعدوا

  . )113(…«غضة طرية مل يدخلها كثرة التأويالت وتدخالت الفهوم املتكلفة
                                                           

  .2/278: الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي حملمد احلجوي) 112(
  .2/285: الفكر السامي) 113(
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  فما مميزات الفقه يف القرون الثالثة األوىل؟

  ألوىلمميزات الفقه يف القرون الثالثة ا: الفرع األول
إن احلديث عن الفقه وما مييزه يف القرون الثالثة األوىل يستدعي أن نلقي ولو نظرة سريعة 
قبل هذا القرن لنرى أن الفقه الذي نراه اآلن مل ينشأ كذلك من أول مرة، وإمنا نشأ تدرجييا عـرب  

يا إىل مراحل وأطوار متعددة شأنه يف ذلك شأن كل كائن حي، حيث يبدأ صغريا، مث ينمو تدرجي
إذ من املعلوم أن الفقه يف أول نشأته يف عهد الرسول صلى اهللا »…أن يصل إىل منتهى الكمال، 

كتاب اهللا وسنة رسـوله، وهـذان األصـالن    : عليه وسلم كان مقصورا على أصلَيه األساسني
تبياـا  أكملهما اهللا مبا أنزله يف كتابه من شرائع وأحكام توىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  

بأقواله وأفعاله وسريته، فما أن توفاه اهللا تعاىل واختاره جلواره حىت كان قد أرسى قواعـد هـذا   
اليـوم أكملـت لكـم    : الدين وأصوله، مصداقا لآلية الكرمية اليت نزلت يف حجـة الـوداع  

دينكم
)114( .  
عليـه   فكانت أحكام الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقضاياه وفتاواه األساس الذي بـين »

الفقه، والطريق الذي مهد ملا جاء بعده من فقهاء الصحابة والتابعني ومن بعدهم النـهج القـومي   
الذي صاروا عليه يف إمتام بناء صرح هذا الفقه، إىل أن وصل ما وصل إليه من نضج وكمال على 

نب حيـاة  أيدي األئمة اتهدين، مث على يد أتباعهم مبا فرعوا من قواعد وأحكام مشلت كل جوا
اإلنسان حيا وميتا، حىت تركوا لنا هذه الثروة الفقهية الضخمة اليت ال يعرف هلا نظري عند أهـل  

  .)115(…«امللل واألديان األخرى
وكان بدء هذا التوسع يف عصر اخللفاء وعصر الصحابة عموما، حيث عرضت هلم قضايا »

يف دين اهللا، فكان مبقتضى هذا  جديدة نتيجة للفتوحات اليت متت يف عهدهم، فدخلت أمم خمتلفة
أن توىل أمر الفتوى جند الرمحن وعسكر القرآن صحابة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم،    
فاستنبطوا مجلة من األحكام، واجتهدوا فوفقوا غاية التوفيق يف اجتهادام مبا اتسموا به من لـني  

ميان، والنصح يف الـدين قربـة   القلب، ومحية العلم، مع قلة التكلف، وحسن البيان، وصدق اإل

                                                           
  .3: سورة املائدة، اآلية) 114(
حممد علي ابن الصديق، كلية : الفقه املالكي، رسالة جامعية من إعداد عبد الرمحن بن القاسم وأثره يف) 115(

  .1/11: الدكتور فاروق محادة: اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، حتت إشراف
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  .وزلفى هللا تعاىل
وكانوا يف فتاويهم على درجات ومراتب، فهم بني مكثر ومقل ومتوسط يفتون يف ضوء ما 

مث انتقل أمر الدين وما جد فيه واستلزم الفتـوى إىل  . عرفوه من مقاصد ونصوص القرآن والسنة
ون، فاجتهدوا ديهم، وصـاروا علـى   التابعني من بعدهم الذين شاركوا األصحاب يف خري القر

جهم ومنواهلم، فنقلوا عنهم مبادئ الدين وأصوله، ولوا من علمهم ما ورثوه مـن مشـكاة   
  .النبوة، فتخرجوا م أئمة وأساتذة معلمني

مث انتقل علم هؤالء التابعني الذين أخذوا عنهم إىل من يلوم من أتباعهم، مث الذين أخذوا 
  .)116(…«ع طبقة بعد طبقة، وهلم جراعن هؤالء األتبا

من خالل ما سبق يتضح أن الفقه يف القرون السابقة اليت ال ميكن الفصـل بينـها نظـرا    
  :للتداخل الفقهي بينها، تتميز مبا يلي كما ذكر ابن فرحون

برتول نوازل مل ترتل يف العهد النبوي، فأظهروا أحكامها باالستنباط، وذلـك تـابع   : أوال
ة اإلسالم ودخول كثري من األمم فيه، وابتداء عصر التمدن العريب، فكان الفقه تابعا التساع دائر

  .لذلك، فابتدأ التوسع يف التفريع واالستنباط
فروعهم اليت فرعوها كانت أقل من فروع من بعدهم لزيادة توسـع دائـرة األمـة    : ثانيا

ل مل حتدث بعد، فيجتهدون يف بعدهم، وأكثر مما هي عليه يف عصرهم، ولكوم ال يفترضون نواز
استنباط أحكامها، وإمنا استنبطوا حكم ما يرتل من النوازل بالفعل، كما كان ذلـك يف عهـد   
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكانوا يرون أن افتراض الصور واستنباط أحكامها من التحمل 

  .يف الدين وضياع الوقت النفيس
ه، ومل يكن الفقه تابعا للسياسة كما وقـع يف األزمـان   إن السياسة كانت تابعة للفق: ثالثا

املتأخرة، ألن األمة كانت شورية دستورية، فمهما نزلت نازلة فزعوا إىل الشورى، فلم تصـدر  
خبالف الزمن النبوي الـذي  . الفتوى واحلكم إال عن تبصر وحكمة، ولذلك قلما يبقى اخلالف

  .عدهم الذي كثر فيه اخلالف النعدام الشورىكان اخلالف فيه معدوما، أو خبالف عصر من ب
كان الفقه زمن اخللفاء هو دستور األمة، ولألمة السيطرة الكاملة على مراقبة أتباعه : رابعا

  .وتنفيذ نصوصه، فكان للفقه والفقهاء من السيطرة ما ليس للحقوقيني اآلن عند األمم الراقية

                                                           
  .1/12: ابن القاسم وأثره يف الفقه املالكي، مرجع سابق) 116(
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  …)117(غالباوقوع اإلمجاع واتفاق اآلراء يف عصرهم : خامسا
غري أن الفقه عرف تعثرات وتقلبات أسهمت إىل حد كبري فيما عرفه الفقه فيما بعد، غـري  
أنه مل يسرع إليه اهلرم، وال وصل إىل طور االحنالل، بل حفظ قوته األصلية زمن قرنني بسبب ما 

  .ظهر فيه من احلفاظ واتهدين الكبار، والتآليف العظام

تهدون بغريهم، فكان يوجد أهل االجتهاد املطلق، ولكـن  ويف هذا العصر اختلط ا»… 
غلب التقليد على العلماء ورضوا به خطة هلم، وما يزال يف هذا العصر يزيد التقليد فلم يسلم منه 
إال فقه أيب حنيفة، وأما فقه مالك والشافعي وابن حنبل وأضرام ممن كانت مذاهبهم متداولة إذ 

الناس إىل اختاذ أصول تلك املذاهب دوائر حصرت كل طائفة نفسها  مل تسلم من ذاك، بل انساق
بداخلها ال تعدوها، وأصبحت أقوال هؤالء األئمة مبرتلة نصوص الكتاب والسـنة ال يعـدوا،   
  . وبذلك نشأت فجوة بني األمة وبني نصوص الشريعة ضخمت شيئا فشيئا إىل أن تنوسيت السنة

خر اللغة، وأصبحت الشريعة هي نصوص الفقهاء وأقواهلم ووقع البعد عن الكتاب بازدياد تأ
ال أقوال النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي أرسل إليهم، وصار الذي له القوة على فهم كالم اإلمام 
والتفريع عليه جمتهدا مقيدا أو جمتهد املذهب، وتنوسي االجتهاد املطلق، حىت قال الثوري رمحه اهللا 

وهو كالم غري مسلم، وحىت . من رأس املائة الرابعة، فلم ميكن وجودهيف شرح املذهب بانقطاعه 
  .)118(«إن لفظ اإلمام يرتل عند مقلده مبرتلة ألفاظ الشارع»: قال" املدارك"عياض يف 

وهذا التقليد بعدما كان قليال يف املائة الثالثة، صار غالبا يف الرابعة، بل أصبح جل علمائها 
  .)119(يعلم أن لكل إمام هفوة مقلدين متعصبني، مع أن الكل

يتضح مما سبق أن الفقه يف القرون الثالثة األوىل مازال متسما بقوته حمتفظا مبكانته بـالرغم  
من املستجدات اليت عرفها اتمع اإلسالمي، وبذلك ظهر أن الفقه مل يعـرف تغـريا كـبريا يف    

أصلها الكتاب والسنة، مما يـدفعنا  القرون الثالثة األوىل، ألن مجيع األحكام الفقهية مستمدة من 
إىل أن نتساءل إىل أي حد عرف الفقه يف القرن الرابع تغريات جذرية؟ وما هي مميزات الفقـه يف  

  هذا القرن؟

                                                           
  .، بتصرف2/320: الفكر السامي) 117(
  .، بتصرف3/7: نفسه) 118(
  .، بتصرف3/8 :نفسه) 119(
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  .سؤاالن يتحفنا جبواما الفرع الالحق

  مميزات الفقه يف القرن الرابع: الفرع الثاين
بن حيىي الربمكي أوراق الكاغـد أو   )120(اعلم أنه يف زمن الدولة العباسية اخترع الفضل»

الكاغيط، وكان استعماله يف الرسائل الرمسية أيام اخلليفة املأمون العباسـي، ويف أيامـه كتبـت    
الكتب، وكان من أعظم التسهيالت لنشر العلم وتدوينه، وكذلك كانت املائة الثالثة زمن ظهور 

ئات يف خمتلف العلوم تارخيا وحـديثا وفقهـا   الدواوين الكبار يف اإلسالم ذات املائة جملد، بل امل
وغريها، وما كانوا قبل ذلك قادرين على شيء من ذلك لقلة املداد، فاختراع الكاغد أعان علـى  

  .)121(…«ضخامة الفقه وعظمة تأليفه والتوسع يف أصوله وفروعه وخالفياته
وم اإلنسانية، ويف أوائل العصر العباسي بدأت حركة التدوين والتأليف يف خمتلف العل»…

وتصدر رجال حلمل احلديث وتدوينه، كما تصدر آخرون لتدوين املسائل الفقهية، وكان الرتاع 
قد اشتد بني أهل الرأي واحلديث، فاحناز لكل جانب فريق خمصوص، واختص كل إمام بتالميـذ  

اده، فكان من يتلقون عنه املسائل الفقهية وينهجون منهجه يف األصول واألدلة اليت بىن عليها اجته
نتيجة ذلك أن بدأت مذاهب هؤالء يتميز بعضها عن بعض، وتأخذ يف الذيوع واالنتشـار عـن   
طريق التالميذ واألتباع، ومن هنا يتبني أن الفقه مر بأشواط متعددة تقلب يف أطـوار ومراحـل   

اختلفوا  خمتلفة حاول الدارسون والباحثون يف تاريخ التشريع اإلسالمي أن حيددوها بدقة، لكنهم
  .)122(…«يف املقاييس واملعايري اليت جيب أن تعتمد يف كل مرحلة

وكان تاريخ الفقه يف العصور املتقدمة عرف تأخرا نسبيا، حىت إذا جاء القرن الرابع حتـول  
الفقه حتوال جديدا، وأكرب مظاهر هذا التحول سد باب االجتهاد، فقد وصل الفقه إىل ذروة جمده 

فلما جاء هذا القرن أقفل العلماء باب االجتهاد، وكان ذلك طبيعيـا حلالـة   يف القرون السابقة، 
بن احلداد الفقيه القريواين، إذ  )123(ولقد أسهب أمحد أمني القول يف ذلك؛ نقال عن سعيد. العصر

                                                           
مات كهال سنة . ويل إمرة خراسان، وعمل بالوزارة، وكان أخا للرشيد من الرضاعة: الفضل بن حيىي) 120(

الكامـل البـن   : انظر ترمجته يف. (وكان الفضل غارقا يف اللذات املردية، حىت تعطلت األمور. هـ92
  ).1/330: ، وشذرات الذهب1/309: ، والعرب6/210: األثري

  .1995، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 17-3/16: الساميالفكر ) 121(
  .1/12: ابن القاسم وأثره يف الفقه املالكي، مرجع سابق) 122(
كان من العلماء املشهورين يف جمال املناظرات اليت وقعت بني الشيعة وأهل : سعيد بن حممد بن احلداد) 123(
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إن الذي أدخل كثريا من الناس يف التقليد، نقص العقول ودناءة اهلمم، وكانت وفاته سنة : يقول
  :ن نتائج ذلكوم. )124(«هـ330

اقتصارهم على النقل مما تقدم، وانصرافهم لشرح كتـب املتقـدمني وتفهمهـا، مث    : أوال
  .اختصارها
  .مجع الفروع الكثرية يف اللفظ القليل، مما جىن على الفقه وسائر العلوم: ثانيا
  .اقتصارهم على التحشية والقشور: ثالثا
  .)125(كثرة الفروض يف املسائل: رابعا

الثالث : إذا أمعنت النظر يف القرن الرابع سترى أن الفقه مدة قرنني»: وي قالغري أن احلج
  :والرابع يف طور الشيخوخة، والسيما يف القرن الرابع اهلجري، وذلك ألمور

شيوع التقليد بني العلماء حىت اضمحل االجتهاد املطلق من األمة شيئا فشيئا آِخـر  : أوهلا
  .رابع جمتهد مطلقالقرن الثالث، ومل يبق يف جل ال

  .)126(«ظهور فساد األخالق: الثاين
إنه يف القرن الرابع بدأت فكرة االختصار واإلكثار من مجع الفروع بدون أدلـة  : الثالث»

بن الفرات،  )127(وشرح تلك املختصرات، فبعدما كانوا يف القرن الثالث مصنفني مبتكرين كأسد
وصار احلال يف القرن الرابع إىل الشرح . ثاهلمبن احلسن، وأم )128(وسحنون وابنه والبويطي وحممد

                                                                                                                                                                          
  ).315-2/295: ترمجته يف معامل اإلميان انظر. (هـ330تويف سنة . السنة يف بداية العبيدية

  54-2/53: ظهر اإلسالم ألمحد أمني) 124(
، نقل هذا الكالم أمحـد أمـني يف   4/189: انظر الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي للحجوي) 125(

  .2/52: كتابه ظهر اإلسالم
  .بتصرف 3/176: نفسه) 126(
هـ، قدم به أبوه تونس مع حممد بن 145ور، ولد سنة أبو عبد اهللا أسد بن الفرات، أصله من نيساب) 127(

األشعث الفقيه احلافظ الراوي الثقة األمني، تفقه بأيب احلسن بن زياد، رحل إىل املشرق ومسع من مالـك  
انظر ترمجته يف شجرة النـور  . (هـ213مات سنة . هـ204توىل قضاء القريوان سنة .. موطأه وغريه

  ).1/254: ، ورياض النفوس160: الفقهاء ص ، وطبقات37رقم الترمجة  62: ص
حممد بن احلسن الشيباين صاحب أيب حنيفة، كان فقيها عاملا، كتب عن مالك حديثه، ولـه روايـة   ) 128(

للموطإ مشهورة بامسه، الزم أبا حنيفة مث أبا يوسف بعده، وهو رواية أيب حنيفة وأيب يوسـف القاسـم   
  ).175-174: االنتقاء البن عبد الرب ص انظر ترمجته يف. (هـ189تويف . مبذهبهما
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  . )129(…«مث االختصار واجلمع

وكان الفقه قد طوى مرحلة من أعظم مراحله يف التاريخ هي اليت يسميها املؤرخـون  »…
له مرحلة النضج والكمال، ودخل يف دور جديد هو دور التقليد والتقوقع يف دائرة مذاهب األئمة 

ههم البقاء، وسبب ذلك راجع إىل ضعف اخللفاء العباسيني، وانقسـام  اتهدين الذين كتب لفق
األمة اإلسالمية إىل أمارات ودويالت، وهذا الوضع السياسي وإن حافظ على استمرار احلركـة  
العلمية والثقافية بدافع التنافس إال أنه حال دون استمرار االجتهاد يف الفقه على املستوى الـذي  

  .)130(…«الفة ومتاسك الدولةكان عليه أيام قوة اخل

فلم يعد يوجد يف الفقهاء من يصل إىل رتبة االجتهاد املطلق املستقل، وإمنـا صـار   »…
االجتهاد حمددا ومقيدا بأصل واحد من األئمة السابقني، أمثال أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد 

، فبقدر ما كانت قوية بن حنبل، ومعىن ذلك أن الفقه كان يستمد قوته من قوة اخلالفة ووحدا
متمكنة مستوعبة للناس، كان الفقه أيضا مستوعبا لقضايا احليـاة، مواكبـا لكـل الـتغريات     

  .والتطورات
يضاف إىل ذلك ما كان للفقهاء من متكني، وما تال ذلك من األثرة اليت قـوت نفوسـهم   

حلركة الفقهية مجدت وجعلتهم يلتمسون األحكام والفتوى من منابعها األوىل، وال يعين ذلك أن ا
يف القرن الرابع، بل إا نشطت كغريها من احلركات الفكرية والعلمية، بدليل ما جنده من كثـرة  

، )131(إال أن معظمها إما اختصار ِلكُتب أو شرح ملختصـرات . املصنفات الفقهية يف هذه الفترة
  …وأحيانا جند من خيتصر املختصر أو يشرح الشرح

نفات فإن أصحاا مل خيرجوا عن دائرة التقليد، وكان أحسـنهم  ومع كثرة الكتب واملص
حظا من جيتهد يف حدود أصول مذهبه الفقهي، بل إن كثريا ممن كان يتعاطى الفقـه والفتـوى   
كانوا يتصدرون لالجتهاد واإلفتاء، سواء منهم من كان أهال لذلك أو مل يكن له أهال، حـىت إن  

قوال وفتاوى متعددة ومتعارضة، وهذا هو الذي جعل بعـض  املسألة الواحدة كانت تصدر فيها أ

                                                           
  .م1995، بتصرف، الطبعة األوىل، 182-3/181: الفكر السامي) 129(
قواعد الفقه املالكي من خالل كتاب اإلشراف على مسائل اخلالف للقاضي عبد الوهـاب، رسـالة   ) 130(

  .18: روق محادة، صفا: حممد الروكَي، إشراف: دبلوم الدراسات العليا، كلية اآلداب، الرباط، إعداد
  .18: املرجع السابق، ص) 131(
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أهل العلم يوقف باب االجتهاد يف أواخر القرن الرابع، ويلزم الفقهاء بأقوال األئمة األربعة الذين 
  .)132(…«اتفقت األمة على قبول مذاهبهم

ووقف التقليد يف األمصار عند هؤالء األربعـة، ودرس  »: قال ابن خلدون مشريا إىل ذلك
املقلدون ملن سواهم، وسد الناس باب االجتهاد وطرقه ملا كثر تشعب اإلصالحات يف العلوم، وملا 
عاق عن الوصول إىل رتبة االجتهاد، وِلما خشي من إسناد ذلك إىل غري أهله ومن ال يوثق برأيه 

املقلـدين،   وال بدينه، فصرحوا بالعجز واإلعواز، وردوا الناس إىل تقليد هؤالء كل من اختص به من
مقلد مبذهب  وحظروا أن يتناول تقليدهم ملا فيه من التالعب، ومل يبق إال نقل مذاهبهم، وعمل كل
  .)133(«من قلده بعد تصحيح األصول واتصال سندها بالرواية، ال حمصول اليوم للفقه غري هذا

ـ  »… ان ويف دائرة هؤالء الفقهاء املقلدين نبغت جمموعة يف الفترة اليت نتحدث عنـها، ك
ميكنهم أن يندرجوا يف سلك األئمة اتهدين كسابقيهم لوال أن حال بينهم وبني ذلك ما كـان  
مفروضا عليهم من التقليد واملذهبية من قبل الدولة اليت أغلقت باب االجتهاد؛ خوفا من أن يدخله 
ـ    ا كل من دب وهب، ومن قبل العامة الذين أصبحوا يقدسون املذاهب السالفة، وال يبغـون

وهكذا فقد جاءت جهود هؤالء الفقهاء مركزة على مذاهب أئمتها مهتمة بالبحث عـن  . بديال
علل ما استنبطه هؤالء األئمة من أحكام، والعمل على الترجيح بني خمتلـف أقـواهلم وأقـوال    
تالمذم، والعناية مبصنفام شرحا وحتشية واختصاًرا، فكان ذلك سببا يف ازدهار علم أصـول  

لذي كان ذلك سببا يف خدمة التراث الفقهي بصفة عامة، ووضع قواعد اإلفتـاء وأسسـه   الفقه ا
  .)134(…«الستيعاب القضايا والنوازل اليت مل تكن يف عهد األئمة السابقني

  :وانطالقا مما سبق يتضح أن مميزات الفقه يف القرن الرابع تتمثل فيما يلي
صرافهم لشرح كتب املتقدمني وفهمهـا، مث  اقتصار العلماء على النقل ممن تقدم، وان: أوال
  .اختصارها
  .مجع الفروع يف اللفظ القليل، مما جىن على الفقه وسائر العلوم: ثانيا
  .اقتصارهم على التحشية والقشور: ثالثا
كثرة االفتراضات يف املسائل، وكانت هذه احلالة نتيجة طبيعية للتـاريخ السياسـي   : رابعا

                                                           
  .18: قواعد الفقه املالكي من خالل كتاب اإلشراف للقاضي عبد الوهاب، مرجع سابق، ص) 132(
  .355: املقدمة البن خلدون، ص) 133(
  .18: قواعد الفقه املالكي من خالل كتاب اإلشراف للقاضي عبد الوهاب، مرجع سابق، ص) 134(
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وا حتت سيطرة األتراك حينا، وحتت سيطرة الديلم من بين بويه حينـا  واالجتماعي، فاخللفاء كان
كيف تشتق من كذا على : آخر، وكان اللغويون أيضا يفرضون الفروض الكثرية للتعليم فيقولون
  .)135(وزن كذا؟ فقلدهم الفقهاء يف ذلك لفراغ ذهنهم من املسائل الكلية

الرابـع ، حيـث دب يف جسـمه داء    تلك نبذة عن الفقه وما آل إليه يف القرن اهلجري 
املختصرات اليت ظهرت يف هذا القرن، إال أا مل تبلغ ذروا إال يف القرون املوالية لذلك، نظـرا  

ورغم ذلك فقد احتفظ . للتقلبات السياسية اليت عرفها القرن الرابع واليت هلا أثر مباشر على الفقه
  . الفقه مبكانته متحديا مجيع الصعاب

هذا حال القرن الرابع، فما هو حال الفقه يف القرن اخلامس؟ مث إىل أي حد صمد وإذا كان 
  الفقه يف وجه التيارات املختلفة اليت تنخر جسمه؟ 

  .سؤاالن سيجيب عنهما الفرع الالحق

  مميزات الفقه يف القرن اخلامس: الفرع الثالث
قه بالشيخوخة واهلرم، وكان يعترب القرن اهلجري اخلامس  من بني القرون اليت متيز ا الف»

والكـالم  (هذا الطور ممتدا من أول القرن اخلامس إىل وقتنا هذا الذي هو القرن الرابـع عشـر   
، وذلك أنه وصل إىل منتهى قوته يف القرون األربعة السابقة، ومت نضجه فزاد بعد حـىت  )للمؤلف

زمني له يف القرن اخلامس ومـا  احترق وذهبت عينه، ومل يبق إال مرقُه، فصار الضعف واهلرم مال
  :بعده، وأخذ العد التنازيل إىل أن صار اآلن أثرا بعد عني، وذلك ألسباب منها

إىل االقتصار على الترجيح يف األقوال املذهبية واالختيار منها، مث  قصور اهلمم عن االجتهاد
تفهمهـا مث  واقتصروا على النقل عمن تقدم فقط، وانصرفت مهتهم لشرح كتـب املتقـدمني و  

وفكرة االختصار مت التباري فيه مع مجع الفروع الكثرية يف اللفظ القليل، هو الـذي  . اختصارها
أوجب اهلرم، وأفسد الفقه بل العلوم كلها كما يأيت إيضاحه، إذ صاروا قراء كتـب ال حمصـلي   

احلواشي علوم، مث يف األخري قصروا عن الشرح، واقتصروا على التحشية والقشور، ومن اشتغل ب
  .)136(«ما حوى شيئا

وإذا كان هذا حال الفقه يف معظم البلدان اإلسالمية، فإن ذلك خيتلف كثريا عما آلت إليه 

                                                           
  .54-2/53: ألمحد أمني، طبعة دار صادر الكتاب العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثةظهر اإلسالم ) 135(
  .4/189: الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي للحجوي) 136(
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  .أوضاع الفقه يف القطر األندلسي، حيث عرف ازدهارا كبريا يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني
هلجريني اللذين مـن اهللا  وكان أزهى القرون العلمية باألندلس هو القرن الرابع واخلامس ا

سبحانه خالهلا على البالد بكبار أئمة اإلسالم يف العقيدة القرآنية واحلديثية ويف التفسري والفقـه  
، )137(والقراءات القرآنية وغريها، كاإلمام ابن عبد الرب النمري، واإلمام القحطاين واإلمام الـداين 

  .)141(…«وغريهم، )140(، والشاطيب)139(، وابن حزم)138(واإلمام الباجي

وإذا عرجنا على املغرب جند دور الفقهاء يف سياسة املـرابطني يف القـرن اخلـامس    »…
، فنجد أمثلة عديدة لتـدخل  )هـ537-500(بن يوسف  )142(اهلجري، وخاصة يف عهد علي

الفقهاء يف السياسة ومشاركتهم يف اختاذ قرارات هامة عن طريق الفتوى، ومـن بـني الفقهـاء    
الذي أسهم ) هـ520. ت(أبو الوليد ابن رشد : هد علي بن يوسف بن تاشفنياملشهورين يف ع

، فقد استفتاه علي بن يوسف يف مسألة النصـارى  )143(وأثر يف سياسة الدولة يف أكثر من جانب

                                                           
أبو عمرو الداين احلافظ اإلمام شيخ اإلسالم عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمـر األمـوي   ) 137(

مات سـنة  . هـ، وله مائة وعشرون تصنيفا371التصانيف، ولد سنة موالهم، القرطيب املقرئ، صاحب 
، والصلة 188: ، والديباج املذهب ص286: جذوة املقتبس للحميدي ص: انظر ترمجته يف. (هـ444

  ).18/77: ، وسري أعالم النبالء1/503: ، وطبقات القراء البن اجلزري2/405: البن بشكوال
بن أيوب التجييب القرطيب، أبو الوليد الباجي، برع يف احلـديث  سليمان بن خلف بن سعد : الباجي) 138(

: انظر ترمجته يف شذرات الذهب. (هـ474تويف سنة . والفقه واألصول، ألف كتبا كثرية يف علوم خمتلفة
  ).2/274: ، ونفح الطيب للمقري3/344

حكام مـن الكتـاب   علي بن أمحد، كان حافظا عاملا بعلوم احلديث وفقهه، مستنبطا لأل: ابن حزم) 139(
  ).415: ، وبغية امللتمس ص308: انظر ترمجته يف املقتبس ص. (هـ450تويف سنة . والسنة

هو إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي، له القدم الراسخ واإلمامة العظمى يف الفنون فقهـا  : الشاطيب) 140(
وله تـآليف  . لة ودقائق منيفةله استنباطات جلي. وأصوال وتفسريا وحديثا وغريها، مع التحري والتحقيق

ترمجته يف نيل االبتهاج بتطريز الـديباج  . (هـ790تويف سنة . نفيسة، منها املوافقات يف أصول الفقهاء
  ).49-46: ص

  .38: أبو بكر الطرطوشي وأثره العلمي واإلصالحي، ص) 141(
بن تاشفني ملـك  السلطان صاحب املغرب أمري املسلمني أبو احلسن علي بن صاحب املغرب يوسف ) 142(

انظر ترمجته يف . (هـ537وكان شجاعا جماهدا عادال، مات عام . هـ500توىل بعد أبيه عام . املرابطني
، والكامل البـن  4/377: ، ونفح الطيب4/58: ، واإلحاطة يف أخبار غرناطة5/49: وفيات األعيان

  ).10/417: األثري
وحدين، رسالة دبلوم الدراسات العليا، كليـة اآلداب،  املذهب املالكي باملغرب يف عهد املرابطني وامل) 143(

  .78: حممد زنبري ص: الرباط، إعداد مبارك رضوان، إشراف الدكتور
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املعادين الذين كانون يشكلون عنصر ديد على استقرار اتمع باألندلس خاصة يف بعض املدن، 
ستشارة الفقيه املذكور، فأفتاه بتغريبـهم، ونقلـوا إىل بعـض اجلهـات     مما دفع السلطان إىل ا

  .)144(…«باملغرب
وأخطر من هذا ما تذكره املصادر من كون ابن رشد نصح األمري املرابطي بعزل أخيه »…

ومما يظهـر  . أيب الطاهر متيم وتقدمي غريه، وهذه مسألة تدل على نفوذ ابن رشد يف سياسة الدولة
هـ، أي بعد استفحال 519استشارته حول مسألة تسوير مراكش، وذلك سنة  هذا النفوذ أيضا

  . خطر املصامدة على الدولة، وديدهم للعاصمة املرابطية، فأفتاه جبواز ذلك
وكان ذلك ال يثين عزمهم عن حركة التأليف يف عهد املرابطني، وإن كان قد ضعف االجتاه 

، ألن األولوية اليت كان يتمتع ا بعض الفقهاء يف الفرعي وردود الفعل من بعض الفقهاء أنفسهم
امليدان السياسي يوازيها اجتاه مذهيب يتمثل من الناحية املذهبية يف اقتصارهم على دراسة الفروع، 
أي إم عندما تعوزهم أحكام النوازل أو قضايا معينة، ال يرجعون إىل أصول الشرع اإلسـالمي  

، بل يكتفون بالعودة إىل مؤلفات مجعت أو وضعت مـن قبـل   اليت هي القرآن والسنة واإلمجاع
ورغم أن الكتب حتمـل أمسـاء   . بعض فقهاء املذهب، وهي كتب مقبولة وشائعة يف أوساطهم

  .)145(…«خمتلفة، فإا تتشابه من حيث املضمون واملنهج، وكذا الذهنية الكامنة وراء تدوينها
ريس اجلهود على املدونة، بل جاءت مجاعة لكن التأليف يف الفقه املالكي مل يتوقف بتك»…

أخرى من الفقهاء خالل العهود التالية، فألفوا عددا آخر من الكتب حتمل أمساء خمتلفة، كالواضحة 
وأغلـب هـذه   . ، والتهذيب للرباذعي، وخمتصر ابن أيب زيد القريواين)هـ238.ت(البن حبيب 

، وسيأيت احلديث عـن هـذه   )146(ونةالكتب ليس سوى اختصار أو تصنيف جديد حملتويات املد
  .املختصرات

أبـا  : وكان الفقهاء الذين برزوا يف الفروع يف عهد املرابطني ثلةً قليلـة، نـذكر منـهم   
، وحممد بن فتوح بـن علـي بـن وليـد     )هـ486. ت( )148(عيسى بن سهل )147(األصبغ

                                                           
  .، بتصرف98: احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية، ص) 144(
  .81: املذهب املالكي باملغرب يف عهد املرابطني واملوحدين، ص) 145(
  .83: املرجع نفسه، ص) 146(
القاضي أبو األصبغ عيسى بن سهل األسدي القرطيب اإلمام الفقيه املوثق النوازيل احلافظ املشاور، ولد  )147(

كـان  . وأجازه ابن عبد الرب. هـ، تفقه بأيب عبد اهللا بن عتاب، والزمه وأخذ عن ابن القطان413سنة 
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بـد  ، ويوسف بن عيسى امللجوم، وحممد بن علي بن حممد بن ع)هـ480.ت( )149(األنصاري
، وأبا الوليد ابن رشد حممد بن أمحد بن حممد بن )هـ508.ت( )150(العزيز الثعليب ابن محديس

  .)151(…«)هـ520.ت(أمحد بن رشد 
تلك وضعية الفقه يف القرن اخلامس اهلجري، حيث عرف حتوالت عديدة، مشلت نـواحي  

مما يـدل علـى أن    خمتلفة، أمهها اال التأليفي، حيث ظهرت مؤلفات كبرية وخمتصرات خمتلفة،
  .التأليف الفقهي مل يتوقف، إال أنه أخذ توجها جديدا، ويتعلق األمر بظهور املختصرات

  فما هي مميزات الفقه يف القرن السادس؟ وإىل أي حد أثر ظهور املختصرات يف الفقه؟
  .سؤاالن سيجيب عنهما الفرع الالحق

  مميزات الفقه يف القرن السادس: الفرع الرابع
لفقه يف القرن السادس اهلجري مادة اشتغل الفقهاء ا، وأحـدثوا فيهـا تفريعـات    يعترب ا

فإذا كان فقهاء القرن اهلجري السادس  من هذا الطور قد امتازوا حبسن . وترجيحات وغري ذلك
الترجيح والتعليل واملناقشة فأدى ذلك إىل إغناء الفقه املالكي مبصنفات طويلة تشمل آراء مالـك  

يذه املتضاربة، وخترجيات األئمة من بعدهم، مث ترجيحات الفقهاء وحججهـم؛ فـإن   وآراء تالم
قد سلكوا املسلك الثاين، ووجـدوا هـذه   »… -كما سيأيت–الفقهاء يف القرن اهلجري السابق 

املصنفات صعبة املنال واالستيعاب، فأخذوا يؤلفون كتبا خمتصرة، فألفوا األقوال غري املرجحـة،  
  :الفروع يف قليل من األلفاظ، قاصدين بذلك حتقيق غرضنيومجعوا كثريا من 

  .تقليل األلفاظ تيسريا للحفظ: األول
، ولقـد  )152(مجع ما هو متفرق يف كتب املذهب من الفروع ليكون أمجع املسـائل : ثانيا

عرف الناس طريقة االختصار ابتداء من أواخر القرن الرابع اهلجري، غري أم سلكوا به مسـلكا  

                                                                                                                                                                          
وخ الفتيا واحلكـام، ولـه   ألف كتاب اإلعالم بنوازل األحكام، عول عليه شي. حيفظ املدونة واملستخرجة

  ).122: انظر ترمجته يف شجرة النور ص. (هـ486تويف سنة . فهرست
  .97-96: تاريخ قضاة األندلس، ص) 148(
  .85: فهرس ابن عطية، ص) 149(
  .47-46: الغنية، ص) 150(
  .278: الديباج البن فرحون ص) 151(
  .4/457: الفكر السامي) 152(
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  .و إىل وصف التهذيب أقرب منه إىل وصف االختصار، مثل خمتصر املدونة البن أيب زيدحممودا ه
إال أنه ظهرت يف املذهب املالكي الرغبة امللحة يف االختصار منذ أن ألف اإلمـام الغـزايل   

كتابه الوجيز يف فقه الشافعية، حيث دعا يف خطبة كتابه إىل اختصـار  ) هـ505. ت(الشافعي 
جيدا يؤخذ فيه بالقول الراجح، غري مشري إىل األقوال األخرى إال بطريقة اإلشارة الفقه اختصارا 

أو بطريقة الرمز، وأعجِب الناس بطريقة الغزايل هذه، خاصة وأا تتجاوب مع متطلع احلاجـات  
العامة إىل معرفة األحكام الفقهية مع ما يتميز به كتابه الوجيز من إبداع يف التحرير، وإتقـان يف  

  .)153(…«بط، ودقة يف االختصارالض
. ت(وكان ممن تأثر مبنهج الغزايل اإلمام أبو عبد اهللا حممد بـن جنـم بـن شـاس     »…

كتاب جليل فصـيح  : يف كتابه اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، حىت قيل عنه) هـ610
يف املـذهب   العبارة، صنفه على ترتيب وجيز الغزايل، وقد سلك طريقته، فيدخل أقوال الشافعية

  .)154(املالكي
فألف املختصـرات يف األصـول   ) هـ646. ت( )155(مث جاء بعده اإلمام ابن احلاجب

والنحو والبالغة، فكتـب أيضا يف الفقه خمتصرا مجع فيه شىت الفروع من شىت أمهات الكتـب  
انقراض وزخرت حبار املذهب املالكي يف األفقني إىل »: قال ابن خلدون. كالم موجـزاملالكية، يف 
والقريوان، مث متسـك ما أهل املغرب بعد ذلك إىل أن جاء كتـاب أيب عمـرو بـن     دولة قرطبة
خلص فيه طرق أهل املذهب يف كل باب، وتعديد أقـواهلم يف كـل مسـألة، فجـاء       احلاجب

  .)156(«كالْبِرناِمج للمذهب
ا، حىت ظهر فاستحسن الناس خمتصره الفقهي، فأقبلوا عليه شرقا وغربا، حفظا وشرح»…

                                                           
لـدهم  : دبلوم الدراسات العليا، كلية اآلداب، الربـاط، إعـداد  خصائص فقه اإلمام القرايف، رسالة ) 153(

  .22: مليكة، إشراف الدكتور حممد بن البشري، ص
  .، بتصرف4/458: الفكر السامي) 154(
ابن احلاجب أبو عمرو عثمان بن عمر بن بكر املعروف بابن احلاجب، كان ركنا من أركان الدين يف ) 155(

سيأيت احلديث عنـه يف الفصـل   . هـ646تويف . صولية وحتقيق العربيةالعلم والعمل، بارعا يف العلوم األ
، والفكـر  2/86: انظر ترمجتـه يف الـديباج  . (الثالث من الباب األول ويف الباب الثاين من هذا البحث

  .سيأيت احلديث عنه وعن خمتصره يف الباب الثالث). 2/231: السامي
  .3/1059: ايفاملقدمة، حتقيق الدكتور علي عبد الواحد و) 156(
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باملغرب املقتصر على ما به الفتوى، فترك الناس املختصر الفقهي البن احلاجب  )157(خمتصر خليل
  .لذكره اخلالف

واحلقيقة أن عواقب ظاهرة االختصار هذه مل تظهر يف هذا العصر، بل ظهرت بشكل أفسد 
القرون األخرية علـى  الفقـه فيما بعد هذا القـرن، أي ابتداء من القرن الثامن، إذ عكف فقهاء 

شرح املفردات والعبارات املغلقـة، مما أدى إىل فقد ملكة االبتكار، ليس يف الفقه وحده، بل يف 
  .العلوم كلها

ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذا االجتاه الذي سنه اإلمام الغزايل وتبعه ابـن شـاس، مث ابـن    
رب خالل القرن السادس اهلجـري عنـد   احلاجب، مل يكن مقبوال عند بعض فقهاء املالكية باملغ

الـذي انتقـد   ) هـ543. ت(بداية ظهور هذا االجتاه، من أبرزهم القاضي أبو بكر بن العريب 
  .)158(…«طريقة االختصار، واعتربها سببا يف نضوب ماء العلم يف اإلسالم، ونقصان ملكة أهلها

تهد وايـة املقتصـد   الذي ألف كتابه بداية ا) هـ595. ت(واإلمام ابن رشد احلفيد 
: ، يقول احلجوي يف هذا الصدد)159(…«حيث مجع فيه األقوال واملذاهب بأسلوب مبسط يسري

ويف منتصف القرن السادس حاول املوحدون باملغرب إلزام العلماء باالجتهاد وتـرك التقليـد،   »
فحرقوا كتب الفروع كلها، كمدونة سحنون، وكتاب ابن يـونس، ونـوادر ابـن أيب زيـد،     

وأمروا جبمع األحاديث من املوطـإ  . خمتصره، وذيب الرباذعي، وواضحة ابن حبيب، وغريهاو
وكتب الصحاح، وكان غرضهم احلقيقي من وراء ذلك حسبما يراه بعض علماء املغرب، هـو  

  .)160(…«القضاء على املذهب املالكي، وإبداله باملذهب الظاهري
قضت ذلك كله وجددت كل الفروع، وملا إال أنه ما أن جاءت الدولة املرينية حىت ن»…

فشت الفروع وتكاثرت وتوسعت، عجز الناس عن استيعاا، وجلأوا إىل تلخيصها واختصـارها،  

                                                           
خليل بن إسحاق اجلندي، كان رمحه اهللا صدرا يف علماء القاهرة، جممعا على فضله وديانته، أسـتاذا  ) 157(

له مؤلفات مفيدة يف الفقه . متمتعا من أهل التحقيق، ثاقب الذهن، أصيل البحث، مشاركا يف فنون العربية
  ).1/357: ، والديباج114: انظر ترمجته يف نيل االبتهاج ص. (هـ749تويف . املالكي

  .8/67: االستقصا للناصري) 158(
  .83: احملاضرات املغربيات، حملمد بن عاشور، طبعة تونس، ص) 159(
  .، بتصرف3/196: الفكر السامي) 160(
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  .)161(…«ومن ذلك ظهر نوع آخر من املؤلفات الفقهية من املختصرات
وهكذا تتضح آثار املختصرات الفقهية يف القرن السادس اهلجري ، حيث اهتم ا بعـض  

ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخلرياتقهاء، وانتقدها بعضهم اآلخر، الف
، فطغت على )162(

الساحة هذه الظاهرة اليت كانت سببا مباشرا يف تقليد التأليف الفقهي، حيث شغل الناس بكتـب  
املختصرات شرحا ومتنا وحتشية وتعليقا، مما عطل العقول يف اال التأليفي، وبذلك يتضـح أن  

  . ن السادس اهلجري عرف فيه الفقه تعثرا واضحاالقر
فما هي . إال أنه مل يتوقف عن احلركة، فقد ظهرت مؤلفات كثرية ال يسمح اال بذكرها

  مميزات الفقه يف القرن السابع؟
  .سؤال سيجيب عنه الفرع املوايل

  مميزاته يف القرن السابع: الفرع اخلامس
، وهو القرن الذي عاش فيه ابن شاس وابن احلاجب، وإذا عدنا إىل القرن السابع اهلجري 

 )163(وجدنا فقيها مصريا برزت يف مؤلفاته نزعة االجتهاد واالستدالل، وهو إمامنا القـرايف »…
رمحه اهللا، الذي ألف كتابه الذخرية يف مذهب إمام دار اهلجرة مالك بن أنـس،  ) هـ684.ت(

الفقهية واستيعاب األقوال املالكية يف املسألة، قصد به اجلمع بني حسن الترتيب والتهذيب للفروع 
  .)164(…وإحياء جانب االستدالل والبحث النظري

وبذلك يعد القرايف موسوعة كربى للفقه اإلسالمي عامة والفقه املالكي خاصة، كما يعـد  
 من أمهات الفقه املقارن، حيث مجع فيه مؤلفه بني أمهات الكتب املالكية، ونبه فيه أيضا على آراء

  .)165(…األئمة الثالثة

                                                           
  .111-1/110: التفريع) 161(
  .148: سورة البقرة، اآلية) 162(
عارف باهللا ابن أيب مجرة الفقيه اإلمـام  مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد، عرف بالقرايف، سبط ال) 163(

العمدة الفهامة، كان يتوقد ذكاء مع احلفظ واإلتقان والعبارة الرائقة، كان ميلي يف وقت واحد من سـبعة  
. هـ684تويف سنة . أنفس بإنشائه بأمور خمتلفة، وهذا غاية ما يكون من الرباعة يكاد أن ال يقبله العقل

  ).189: ، صانظر ترمجته يف شجرة النور(
  .1/34: الذخرية للقرايف) 164(
  .1/34: نفسه) 165(
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كما ألف كتابا آخر اشتهر باسم الفروق، حيث كان قد أودع قواعد فقهية يف الـذخرية،  
فأراد أن جيمعها يف كتاب مستقل، وضم إليها نظرياا، كما ضمنها جمموعة من املسائل الفقهيـة  

  .)166(«تدخل حتت القاعدة
تلخيص والتحرير، والتهذيب ملسـائل  ويتميز القرن السابع بظهور مؤلفات فقهية متتاز بال»

األحكام املوضوعة على األسلوب الذي ذكرناه يف القرن اخلامس، وكان ملنهج االختصار احملكم 
تأثري قوي يف دفع العمل الفقهي " الوجيز"الذي ظهر به اإلمام الغزايل يف املذهب الشافعي بكتاب 

اجلواهر الثمينة، وهو الذي سار على  على ذلك املنهج كما صرح بذلك ابن شاس يف خطبة كتابه
  .)167(…«خطته ابن احلاجب والقرايف ومن بعدهم

لذا ورث علماء هذا الدور مادة علمية نقحت فيها الروايـات واألقـوال، ونسـقت يف    »
مؤلفات جامعة تنسيقا علميا منطقيا مهذبا، سواء منها تلك اليت جتمع األصول وتفرع عليهـا، أو  

ريع والتشهري فقط، إذ كان من أهم ما قام به علماء الفترة السابقة هو النظـر  تلك اليت تعتمد التف
يف التراث العلمي املوروث من الفترة قبلها، بالترجيح والتشهري، وضم ذلك يف مؤلفات جامعـة  
موسوعية مع التنظيم والترتيب، وأخرى خمتصرة اختصارا موسوعيا، تبتعد عن اإلطناب وتتسـم  

لعل آخرها عقد اجلواهر الثمينة الذي يرى مؤلفه أنه اختصار حذا فيه منهج بالوضوح والشمول، 
  .الغزايل يف وجيزه، وإن كانت املقارنة توضح فروقا جذرية يف املادة العلمية

ولعل من أوضح هذه الفروق أن الوجيز مع تركيزه يف ذكر آراء الشافعية تركيزا مـوجزا  
يف . اهب األخرى، كما أشار إليه اإلمام الغزايل يف مقدمتهغاية اإلجياز، شارك بني الشافعية واملذ

  .)168(«يركز ابن شاس على اختالف أصحاب مالك وال خيرج عن نطاق املذهب إال نادرا»حني 
اتسم هذا املنهج يف االختصار بالتنقيح والتنظيم والتهذيب، مع وضوح التعبري وضوحا ال »

  .)169(…«م يسمع عن شرح لكتاب اجلواهرحيتاج يف فهمه إىل زيادة شرح أو إيضاح، فل
ومع مرور األعوام تطور هذا املنهج االختصاري وحتول تدرجييا إىل اختصار يضـم مـادة   

                                                           
  . 20: ، ص41: جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد) 166(
  .، بتصرف1/36: الذخرية) 167(
  .1/37: اجلواهر الثمينة البن شاس) 168(
  .1/38: نفسه) 169(
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علمية واسعة يف تعبريات وكلمات موجزة، ويعترب القرن السابع مرحلـة مميـزة مـن حيـث     
صـرام يف هـذا   املختصرات، حيث عرف علماء املالكية املنهج االختصاري الذي اتبعوه يف خمت

وبلفظ آخر أكثر دقة اختصـر  . )170(«رد الكثري إىل القليل، ويف القليل معىن الكثري»: الدور بأنه
  .إذا أيت باملعاين الكثرية يف األلفاظ القليلة من غري إخالل باملعىن: الكالم

إجياز اللفظ مع استيفاء املعىن، ومل يذكر صاحب الشامل وغريه هـذا  : وقيل: قال احلطاب
هو ما دل قليله على كثريه، : قال اخلليل": احلاوي"الثاين، وذكرمها مجيعا احملاملي، وقال صاحب 

يسمى اختصارا الجتماعه ودقته، كما مسيت املختصرة خمتصرة الجتماع السيور، وخصر اإلنسان 
  .)171(«الجتماعه ودقته، انتهى بلفظه

مادة علمية واسـعة يف كلمـات   وهو منهج اتبعه علماء املالكية حىت أصبح الكتاب يضم 
وتعبريات موجزة جدا تصل إىل مستوى اإللغاز، مما حيتاج إىل شرح وحاشية، يف حني يعترب كتاب 
جامع األمهات البن احلاجب إجياًزا ملادة علمية واسعة ال تقل عن املادة املستوعبة يف كتاب عقد 

م من أن جامع األمهات البن احلجاب اجلواهر الثمينة البن شاس، خاصة إذا سلمنا مبا يراه بعضه
  ...اختصار لكتاب عقد اجلواهر، وهو أمر ال يعترف به ابن احلاجب

وإذا ما جتاوزنا القرن السابع بقليل، فقد بلغ االختصار أوجه وخاصة بظهور خمتصر خليل 
الذي اختصر فيه كتاب ابن احلاجب، وتوالت على خمتصر خليـل الشـروح واحلواشـي، بـل     

ات، حىت أضحت مؤلفات الفقه النظري ال تكاد تتجاوز هذه الدائرة، مما حدا بـبعض  واملختصر
بصـفة   )172(العلماء املؤرخني للفقه اإلسالمي إىل اعتبار هذا املنهج من أسباب هرم الفقه املالكي

  .…«خاصة، والفقه بصفة عامة
خر حيتاج وال أريد أن أحتدث عما وصلت إليه املختصرات فيما بعد، ألن ذلك موضوع آ

إىل حبث مستقل، بقدر ما أريد التركيز على أهم قضايا الفقه يف القرن السابع اهلجري، ويف رأينا 
إن أهم السمات األساسة يف الفقه بصفة عامة هي ظهور املختصرات باعتبارها ظاهرة أقحمت يف 

يف القرن السابع جل العلوم اإلنسانية، وبلغت ذروا يف الفقه وغريه، ويف تصوري إن املختصرات 

                                                           
  .1/34: ، اخلرشي على خمتصر خليل1/24: مواهب اجلليل للحطاب) 170(
  .1/24: جلليل للحطابمواهب ا) 171(
  .38-1/37: مقدمة حمقق عقد اجلواهر البن شاس) 172(
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اهلجري بلغت درجة قصوى يف االختصار، مما شكل أثرا كبريا على الفقه، وهو مـا سـيتناوله   
مـا  : ولعل احلديث جيرنا أن نتساءل. البحث يف الباب الثالث يف أثر املختصرات يف الفقه املالكي

  هي احلركة الفقهية للمذاهب الفقهية؟ وما هي مكونات هذه املذاهب؟
  .يجيب عنهما املبحث الالحقسؤاالن س
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  املبحث الثالث
  احلركة الفقهية للمذاهب

  
شاملة انطلقت أساسا يف الدور األول، حيـث يـوحي اهللا    عرف الفقه اإلسالمي حركة

ما أنزل اهللا وبينه للناس، ويف الدورين الثاين  وهو يبلّغ وسلم صلى اهللا عليهاهللا  رسولشرائعـه إىل 
  . والرأي الصحيح رسوله وسنة اهللا كتاب من االستنباط طرق والتابعون حابةالص يبني حيث ،والثالث

وفـي الدور الرابع حيث يقـوم كبار األئمة ونوابـغ الفقهـاء فيجنون تلك الثمرة »…
ويف الدور اخلامــس حيـث كـان الترتيــب     . ويدونـون أحكـام الشريعـة مفصلـة

ات ذا الدور تكمن يف روح التقليد احملـض  وأعظـم مميز… والتهذيـب واالختيار والترجيـح
من نفـوس العلماء، فلم ير منهـم من مسـت نفسـه إىل رتبــة االجتهــاد إال القليـل    

، وذلك يرجع إىل احلال اليت كانت عليهـا مصـر قبــل سقـوط مملكتـهـا، )173(منهـم
وابـن دقيــق    وانتقال اخلالفة عنها، فنجد أمساء العـز بن عبد السالم، وابـن احلاجــب،  

، وابـن  )178(، وابنــه )177(، والسبكـي)176(، وابن تيميـة)175(، وابن الرفعـة)174(العيـد

                                                           
  .266: تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري، ص) 173(
اإلمام الفقيه احلافظ احملدث العالمة اتهد، شيخ اإلسالم، تقي الدين أبو الفتح حممد : ابن دقيق العيد) 174(

هـ، وتـويف  625ولد سنة . ب التصانيف الكثريةبن علي بن وهب بن مطيع القشريي املنفلوطي، صاح
: ، وحسـن احملاضـرة للسـيوطي   4/1481: انظر ترمجته يف تذكرة احلفاظ للـذهيب . (هـ702سنة 

  ).4/193: ، والوايف بالوفيات للصفدي324: ، والديباج املذهب ص1/317
تفقه منـه مجاعـة منـهم     هو أبو حيىي جنم الدين بن الرفعة، كان إماما يف الفقه واخلالف واألصول،) 175(

  ).1/273: انظر طبقات الفقهاء للشريازي. (هـ735السبكي والذهيب، تويف 
ابن تيمية الشيخ اإلمام العالمة احلافظ الناقد الفقيه اتهد املفسر البارع، شيخ اإلسالم، علم الزهـاد،  ) 176(

اتهد، شـيخ   اإلمام ابن احلميدبد شهاب الدين بن ع أمحد بن املفيت نادرة العصر، تقي الدين، أبو العباس
 والنهايـة البـن   يف البداية ترمجته انظر( .هـ728مات سنة . كثرية له مؤلفات .هـ661 ولد. اإلسالم

 الكامنة ، والدرر4/1496 :للذهيب احلفاظ وتذكرة ،1/63 :والبدر الطالع للشوكاين ،14/163: كثري

  ).1/154: حجر البن
 احلافظ املفسر األصويل النحوي اللغوي األديب اتهد، تقي الدين أبو احلسن علـي السبكي اإلمام الفقيه ) 177(

تـويف مبصـر سـنة    . وصنف أكثر من مائة ومخسني مصنفا. بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف
، 2/176: ، وبغية الوعاة للسـيوطي 14/252: انظر ترمجته يف البداية والنهاية البن كثري. (هـ756
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، وجـالل  )181(، والكمال ابن اهلمام، وجالل الدين احمللي)180(، واألسنوي)179(القيم، والبلقيين
  .، وهم من نوابغ املذاهب األربعة)182(الدين السيوطي

 كبري أو فقيه عظيم أو مؤلف جميد، بل جند مث ترجع إىل ما بعد ذلك فال نسمع باسم عامل
قوما غلبت عليهم القناعة يف الفقه، فقلما جند من يشتغل بغري مذهبه، وإذا اشتغل مبذهبه اقتصـر  
على تلك الكتب اليت اشتد ا االختصار حىت كأا ما ألفت لتفهم، كأن السقوط السياسي سقط 

  .)183(…«الغايةبالعلم والسيما الديين منه إىل هوية بعيدة 
ويعترب القرن الرابع اهلجري منعرجا حامسا يف تاريخ التشريع اإلسالمي، حيث أغلق فيه باب 
االجتهاد، وتوقف االبتكار، وأصبح الفقيه ال يستطيع إصدار حكمـه اخلـاص إال يف املسـائل    

ري القرآن بينما كان قبل ذلك أمر تدب. الفرعية، ولكن يف نطاق املذهب وعلى أساس أصوله العامة
والسنة واالجتهاد يف املسائل الدينية مشاعا بني العلماء، كل جيتهد رأيـه، ويسـتنبط حكمـه،    

                                                                                                                                                                          
  ).6/141: ، وطبقات الشافعية3/134: لكامنة البن حجروالدرر ا

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام السبكي أبو نصر تاج الدين، من كبـار فقهـاء   ) 178(
الشافعية يف القرن الثامن اهلجري، ظهر نبوغه مبكرا، أمعن يف طلب احلديث، وانتهت إليه رئاسة القضـاء  

تويف . ملؤلفات اجلليلة املفيدة، مثل مجع اجلوامع، وطبقات الشافعية الكربى، وغريمهاله ا. واملناصب بالشام
  ).3/39: انظر ترمجته يف الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر. (هـ771سنة 

، هو جالل الدين عبد الرمحن بن شيخ اإلسالم سراج الدين عمر بن رسالن البلقيين الشافعي: البلقيين) 179(
انظـر ترمجتـه يف شـذرات    . (هـ824تويف . برع يف الفقه واألصول والعربية والتفسري وعلوم البالغة

  ).7/166: الذهب
األسنوي مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم األموي األسـنوي  ) 180(

تـويف سـنة   . لفروع على األصولله عدة مؤلفات يف ختريج ا. كان حبرا يف الفروع واألصول. الشافعي
  ).2/462: انظر ترمجته يف الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة. (هـ772

اشتغل وبرع يف الفنون فقهـا  . جالل الدين احمللي حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم احمللي الشافعي) 181(
انظر ترمجته يف شـذرات  . (ـه864تويف سنة . له عدة مؤلفات. وكالما وأصوال وحنوا ومنطقا وغريها

  ).7/303: الذهب يف أخبار من ذهب
عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين اخلضري األسيوطي اإلمام احلافظ املؤرخ األديـب،  ) 182(

ألف املؤلفات احلافلة الكثرية النافعة اجلامعة تعد خبمسمائة مؤلف، وكان أعلم أهل زمانه بعلم احلـديث  
انظر ترمجته يف كتابه حسـن  . (هـ911كانت وفاته سنة . له وغريبا واستنباط األحكام منهوفنونه ورجا

  ).احملاضرة
  .267: تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري، ص) 183(
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يل »: أيب حنيفة رضي اهللا عنه )184(ويسلك منهجا خيتلف عن منهج غريه، ولسان حاله يقول قول
  . «أن أجتهد كما اجتهدوا

تباع، فلما قعدت اهلمـم،  فلم تكن هناك مذاهـب حمددة املعامل وال أقوال ملزمة اال»…
وران الضعف على العقول، أحجم علماء الدين عن االجتهاد واملبادرة خشية أن يوجد من يستغل 
دعوى االجتهاد لبث البدع وإفساد الشريعة، فالتزموا آراء األئمـة السـابقني، ومل يسـتجيزوا    

يف املذاهب املستقرة فيـه  ألنفسهم خمالفة ما أفىت به أئمتهم، ورأوا أن ما حصل من تفريع وتوسع 
ـ 340. ت(عني وكفاية، فأفتوا بإغالق باب االجتهاد كما يؤكده أبو احلسن الكرخـي   ) هـ

  .)185(رئيس احلنفية يف عصره
وردوا الناس إىل تقليد هؤالء كلّ منـهم مـن   »…: ويضيف ابن خلدون يف هذا الصدد

التالعـب، ومل يبـق إال نقـل     اختص به من املقلَّدين، وحظروا أن يتداول تقليدهم ملا فيه مـن 
مذاهبهم، وعمل كل مقلد مبذهب من قلده منهم بعد تصحيح األصول واتصال سندها بالرواية ال 
حمصول اليوم للفقه غري هذا، ومدعي االجتهاد هلذا العهد مردود، ومنكروه على عقبه مهجـور  

  .)186(«تقليده، وقد صار أهل اإلسالم اليوم على تقليد هؤالء األئمة األربعة
إن اتهـد  »: )187(فكان هلذه الظاهرة اخلطرية يف الفكـر الديين ما الحظه اإلمام النووي

املطلق مل يوجد منذ القرن الرابع اهلجري، وكان الفقهاء جمتهدين اجتهادا مقيدا، أي إن هلم ملكة 
مـذهب  يستنبطون ا املسائل من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، ولكنهم مقيدون بقواعـد  

مث ضعف االجتهاد بعض الشيء، وأصبح اتهدون (...) إمامهم، واستمر هذا إىل القرن اخلامس 
جمتهدي فتوى، أي إنه إذا عرض عليهم أمر كان فيه قوالن أو أكثر، رجحوا أحد األقوال حسب 

وهذه الطبقة انتهت أواسط القرن السابع مل يبق بعـدها إال املقلـدون   . حججه، كابن احلاجب

                                                           
  .، بتصرف236: املرجع نفسه، ص) 184(
  .، بتصرف237: تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري، ص) 185(
  .355: مقدمة ابن خلدون، ص) 186(
اإلمام الفقيه احلافظ األوحد القدوة، شيخ اإلسالم، علم األولياء، حميي الدين بن أيب زكريـاء  النووي ) 187(

ـ 676مات سـنة  . صنف عدة تصانيف، وكان إماما بارعا حافظا متقنا. حيىي بن شرف بن مريي . هـ
 ، وطبقـات 4/1470: ، وتذكرة احلفـاظ للـذهيب  2783: انظر ترمجته يف البداية والنهاية البن كثري(

  .5/312: ، والعرب8/395: الشافعية للسبكي
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  .)188(«قليدا حمضات
مل يكن إذن يف اإلمكان ظهور مذاهب جديدة بعد منتصف القرن الرابع اهلجري، فأخذت 
املذاهب املوجودة آنذاك طريقها، وأغلبها مل يعمر كثريا بعد وفاة أصحاا، وانقرضت بـانقراض  

ألربعـة،  أتباعها القالئل، ومنها من كتب هلا البقاء إىل يوم الناس هذا، وهي مـذاهب السـنة ا  
كل هذه األشياء أسهمت يف احلركة الفقهية منذ القرن الثالـث إىل  . ومذاهب الشيعة، وغري ذلك

  .ما بعده إسهاما فعاال أثرى الفقه اإلسالمي بصفة خاصة
إىل أي حد أسهمت هذه احلركة يف إثراء الفقه بصفة : ولعل احلديث جيرنا إىل أن نتساءل

  ملعروفة؟ وما هي هذه املذاهب؟ عامة يف أوساط املذاهب الفقهية ا
  .سؤاالن سيجيب عنهما املطالب الالحقة

  حركة الفقه احلنفي: الفرع األول
لقد عرف الفقه احلنفي منذ بدايته نشاطا مكثـفا متثل يف ذيوع كثري من آرائـه الفقهيـة   

 وتدوينها، وكان السبب يف ذلك يرجع إىل مؤسسه اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمـان بـن  »…
، وكان رمحه اهللا خزازا بالكوفة يبيع ثياب اخلز، وكان معروفا )هـ150-80(ثابت بن زوطي 

بصدق املعاملة والنفرة من املماكسة، وكان حسن الوجه، حسن الس، حسن املواساة إلخوانه، 
أقمت على أيب : قال جعفر بن ربيع. وكان ربعة من الرجال، أحسن الناس منطقا وأحالهم نغمة

فإذا سئل عن الفقه تفتح وسال كالوادي، ومسعت . مخس سنني فما رأيت أطول منه صمتا حنيفة
  .له دويا وجهرة يف الكالم، وكان إماما يف القياس

يا ): هـ161. ت(قلت لسفيان الثوري ): هـ181. ت( )189(وقال عبد اهللا بن املبارك
هو أعقل مـن أن  : فقال. دوا له قطما مسعته يغتاب ع. أبا عبد اهللا، ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة

  . يسلط على حسناته ما يذهبها
اتصل به كثري من الطلبة وأخذوا عنه، وعاونوه يف وضع املسائل ويف اجلواب عنها، وكانت 

                                                           
  .2/212: ظهر اإلسالم ألمحد أمني) 188(
أحد األئمة األعالم، . عبد اهللا بن املبارك بن واضح احلنظلي التميمي موالهم، أبو عبد الرمحن املروزي) 189(

: انظـر ترمجتـه يف تـاريخ بغـداد    . (هـ181مات . وروى عن محيد الطويل وحسن املعلم وغريمها
  ).1/334: ، واللباب1/295: ، وشذرات الذهب37: ، والرسالة املستطرفة ص10/152
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إين آخذ بكتاب اهللا إذا وجدته، فما مل أجده فيه أخـذت  : طريقته يف االستنباط ما قاله عن نفسه
وسلم واآلثار الصحاح عنه اليت فشت يف أيدي الثقات، فـإذا مل   بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه

أجد يف كتاب اهللا وال سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذت بقول أصحابه مـن شـئت،   
 )190(وأدع قول من شئت، مث أخرج من قوهلم إىل قول غريهم، فإذا انتهى األمـر إىل إبـراهيم  

وعـدد رجـاال قـد    (بن املسيب  )194(وسعيد، )193(، وابن سريين)192(، واحلسن)191(والشعيب
  .)195(…«، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا)اجتهدوا

وكان الفضل كل الفضل يرجع إىل تالمذة أيب حنيفة الذين أسهموا إسـهامات فعالـة يف   
تدوين الفقه احلنفي أكثر من غريه، إذ كانت هلم اليد الطوىل يف تفريع الفروع وإعداد اجلـواب  

                                                           
أبو عمران إبراهيم النخعي فقيه العراق يف عصره، من ذوي اإلخالص والورع، وكـان صـريفيا يف   ) 190(

انظر ترمجته يف تـذكرة  . (هـ95تويف . احلديث، وكان يتوقى الشهرة، وال يتكلم يف العلم إال أن يسأله
  ).3/304: ، واللباب1/63: فاظ للذهيباحل

الشعيب عامر بن شراحيل، أبو عمرو الكويف، ولد لست سنني مضت من خالفة عمر على املشـهور  ) 191(
، وتذكرة 12/229: انظر ترمجته يف تاريخ بغداد. (هـ103مات سنة . وإدراك مخسمائة من الصحابة

  ).1/127: ، والعرب1/350: ء البن اجلزري، وطبقات القرا4/310: ، وحلية األولياء1/79: احلفاظ
هو احلسن بن أيب احلسن بن يسار، أبو سعيد البصري، يقال موىل زيد بن ثابت، ويقال موىل مجيل بن ) 192(

، 1/136: انظر ترمجتـه يف العـرب  . (هـ110مات سنة . كان عاملا ثقة عابدا من كبار التابعني. فصية
  ).1/70: ، والتذكرة1/483: ، وامليزان1/136: وشذرات الذهب

روى عن أنس وزيد بن ثابت . هو حممد بن سريين األنصاري أبو بكر البصري إمام وقته: ابن سريين) 193(
. هـ110كان ثقة فقيها، ورعا، مات سنة . وأيب هريرة وعائشة، وعنه الشعيب وقتادة واألوزاعي، وخلق

  ).1/135: والعرب ،2/169: ، وتقريب التهذيب280: انظر ترمجته يف اخلالصة ص(
ولد لسنتني خلتا من خالفـة  . هو شيخ اإلسالم وفقيه املدينة، املخزومي، أبو حممد: سعيد بن املسيب) 194(

كان واسع العلم، فقيـه  . عمر، ومسع منه شيئا، ومسع من عثمان وزيد وعائشة وسعد وأيب هريرة وخلق
: ، والعرب1/54: ترمجته يف تذكرة احلفاظ انظر. (هـ، وقيل غري ذلك94تويف سنة . النفس، متني الديانة

1/110.(  
  .170-169: تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري، ص) 195(
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بن احلسن بن فرقد الشيباين، واحلسن  )198(، وحممد)197(، وزفر)196(بو يوسفأ: فأشهرهم. عنها
  .بن زياد اللؤلؤي، وغريهم

هؤالء األربعة هم الذين انتشر م مذهب العراقيني، وتلقاه الناس عنهم، وكان أليب يوسف 
وحممد خاصة عند بين العباس ما جيعل ألقواهلم مزية وتقدما على قول غريهم من أهل احلـديث،  
وهم الذين هلم الفضل األكرب يف وضع مسائل الفقه واإلجابة عنها، ومل تكـن نسـبتهم إىل أيب   
حنيفة نسبة املقلِّد إىل املقلَّد، بل نسبة املتعلم إىل املعلم، مع استقالهلم مبا به يفتون، فلم يكونـوا  

جند كتب احلنفية يفتون مبا أفىت به أستاذهم، بل خيالفون إذا ظهر هلم ما يوجب اخلالف، ولذلك 
تورد أقوال هؤالء األربعة بأدلتها، ورمبا يكون يف املسألة الواحدة أربعة أقوال؛ أليب حنيفة قـول،  

  .وأليب يوسف قول، وحملمد قول، ولزفر قول حسبما يظهر هلم من اآلثار أو املعاين
كن هذه غفلة وقد حاول بعض احلنفية أن جيعل أقواهلم املختلفة أقواال لإلمام رجع عنها، ول

حيكـي يف كتابـه    )199(فإن أبا يوسف. شديدة عن تاريخ هؤالء األئمة، بل عما ذكر يف كتبهم
اخلراج رأي أيب حنيفة، مث يذكر رأيه مصرحا بأنه خيالفه ويبني سبب اخلالف، وكذلك يفعل يف 

. لـرأيني كتاب خالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى، فإنه أحيانا يقول برأي ابن أيب ليلى بعد ذكـر ا 
وحممد رمحه اهللا حيكي يف كتابه أقوال اإلمام وأقوال أيب يوسف وأقواله، مصرحا باخلالف علـى  

ومن الثابت أن أبا يوسف وحممدا . أنه لو كان كما قالوا مل يكن ما رجع عنه من اآلراء مذهبا له
فاحملقق تارخييا أن  .رجعا عن آراء كثرية رآها اإلمام ملا اطلعا على ما عند أهل احلجاز من احلديث

                                                           
نـزل بغـداد   . العالمة فقيه العراق أبو علي األنصاري موالهم، الكويف اللؤلؤي صاحب أيب حنيفـة ) 196(

وكـان  . غريمهاأخذ عنه حممد بن سجاع الثلجي، وشعيب بن أيوب الصريفين، و. وصنف وتصدر للفقه
. هـ204مات سنة . ويل القضاء بعد حفص بن غياث، مث عزل نفسه. أحد األذكياء البارعني يف الرأي

، 7/314: ، وتاريخ بغـداد 228: ، والفهرست البن الندمي ص3/188: انظر ترمجته يف أخبار القضاة(
  ).2/12: ، وشذرات الذهب115: وطبقات الفقهاء للشريازي ص

انظر ترمجته يف . (هـ158تويف سنة . يل بن قيس صاحب أيب حنيفة، ويل قضاء البصرةزفر بن اهلذ) 197(
  ).1/229: ، والعرب للذهيب6/387: طبقات ابن سعد

صحب أبا حنيفة، وعنه أخذ الفقه، مث عـن  أيب  . حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين، من قرية دمشق) 198(
ـ 189تويف سنة . يد وحيىي بن معنيروى عن مالك ومسعر والنووي، وعنه أبو عب. يوسف انظـر  . (هـ

  ).1/321: ، وشذرات الذهب1/302: ، والعرب114: ترمجته يف طبقات الشريازي ص
  .173: تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري، ص) 199(
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ليسوا مقلدين له، ألن التقليد مل يكـن   -رمحهم اهللا-أئمة احلنفية الذين ذكرناهم بعد أيب حنيفة 
نشأ يف املسلمني يف ذلك التاريخ، بل كان املفتون مستقلني يف الفتوى بناء على ما يظهر هلم مـن  

بة أيب يوسف وحممد إىل أيب حنيفة ومل تكن نس. األدلة، سواء عليهم أخالفوا معلميهم أم وافقوهم
  .)200(…«إال نسبة الشافعي إىل مالك

  :وأشهر أتباع اإلمام أيب حنيفة من القرن الثالث وما يليه
من أعـالم  ): هـ321-229(اإلمام جعفر بن حممد بن سالمة الطحاوي املصري )1»

آلثـار واملختصـر   الفقهـاء املعروفني بالتدويـن، له كتاب السنن املأثـورة، وشرح معانـي ا
  .ومشكل اآلثار

ـ 340-260(عبيد اهللا بن احلسن الكرخي  )201(أبو احلسن)2 رئـيس احلنفيـة   ): هـ
  .وشرح اجلامعني الصغري والكبري حملمد بن احلسن الشيباين" املختصر"بالعراق، صنف 

ـ 370. ت(اجلصـاص   )202(أبو بكر أمحد بن علي الرازي)3 تلميـذ الكرخـي   ): هـ
لكرخي وخمتصر الطحاوي واجلامع حملمد بن احلسن، ولـه كتـاب يف   وآخرون، شرح خمتصر ا

  .أصول الفقه وكتاب أدب القضاة
ـ 373. ت(أبو الليث نصر بن حممد السمرقندي املشهور بإمام اهلدى )4 صـنف  ): هـ

  .)203(النوازل والعيون والفتاوى وخزانة الفقه وشرح اجلامع الصغري
تلميذ الكرخي، ألف خزانـة  ): هـ398. ت(أبو عبد اهللا يوسف بن حممد اجلرجاين )5

  .األكمل، وشرح اجلامع الكبري، وشرح خمتصر الكرخي
وهو صاحب الكتاب يف ): هـ427. ت(أبو احلسن أمحد بن حممد القدوري البغدادي )6

  .الفروع، والتجريد يف اخلالف بني اإلمامني أيب حنيفة والشافعي
                                                           

  .172: نفسه، ص) 200(
 بن احلسني بن أبو احلسن الكرخي الشيخ اإلمام الزاهد مفيت العراق، شيخ احلنفية، أبو احلسن عبيد اهللا) 201(

انظر ترمجتـه يف  . (هـ340تويف سنة . دالل البغدادي الكرخي الفقيه، أول من ألف يف القواعد الفقهية
  ).5/386: ، واألنساب142: ، وطبقات الشريازي ص10/353: ، وتاريخ بغداد293: الفهرسة ص

د، وعنه أخذ فقهاؤها، وإليه أبو بكر اجلصاص أمحد بن علي أبو بكر الرازي اإلمام الكبري، سكن بغدا) 202(
له من املصنفات أحكام القرآن، وشرح خمتصر شـيخه أيب احلسـن الكرخـي    . انتهت رئاسة األصحاب

  ).1/84: انظر ترمجته يف طبقات احلنفية. (هـ370تويف . وشرح خمتصر الطحاوي وغريها
  .268: نظرة عامة يف تاريخ الفقه اإلسالمي للدكتور علي حسن عبد القادر، ص) 203(
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وهو أول من وضـع  ): هـ430. ت(ي أبو زيد عبد اهللا بن عمر الدبوسي السمرقند)7
  .)204(…«يف الفروع، وكتاب تقومي األدلة يف أصول الفقه" األسرار"علم اخلالف، له تصنيف 

وغريهم من الفقهاء احلنفية الذين محلوا مشعل الفقه احلنفي منذ تأسيس هذا املـذهب إىل  
هب احلنفـي أكثـر   يومنا هذا، حيث عرف تغريات جذرية مست التأصيل والتفريع، ويعترب املذ

املذاهب تأصيال وتفريعا بفضل تالمذة اإلمام الذين يرجع هلم الفضل يف ذلك، كما يرجـع هلـم   
الفضل أيضا يف انتشار املذهب يف خراسان وسجستان وما وراء النهر ويف أهـل الـري وأهـل    

ـ . جرجان وبالد اهلند رن الرابـع  كما ظهر مبصر وبالد املغرب إال أنه انقرض منها قبل انتهاء الق
  .غري أن املذهب احلنفي مازال نفوذه قويا يف أحناء العامل اإلسالمي. اهلجري

  ننتقل اآلن إىل التساؤل عن احلركة الفقهية يف املذهب الشافعي؟ وما هو املذهب الشافعي؟ 
  .سؤاالن سيجيب عنهما الفرع الالحق

  حركة الفقه الشافعي: الفرع الثاين
ه اهللا يف حركة الفقه الشافعي إسهاما فعاال، حيـث اخـتلط   أسهم اإلمام الشافعي رمح»

الشافعي مبحمد بن احلسن الشيباين صاحب أيب حنيفة، واطلع على كتب فقهاء العراق، وأضاف 
ذلك إىل ما عنده من طريقة أهل احلديث، وكانت له مناظرات مع حممد بن احلسن رفعـت إىل  

  .ذه املناظراتالرشيد فسر منها، وكُتب الشافعي مملوءة 
عاد الشافعي من العراق إىل احلجاز واستمر مبكة يستفيد ويفيد مدة من الزمن، وكانـت  
مكة موفدا لعلماء من سائر األقاليم، وكان الشافعي خيتلط م ويناظرهم ويأخذ عنهم ويأخذون 

د وويل عبـد  هـ، بعد أن مات الرشي195عنه، إىل أن عن له أن يقدم العراق قدمته الثانية سنة 
ويف هذه القدمة انضم إليه مجاعة من علماء العراق، وصاروا يأخذون عنه، . اهللا األمني، فسار إليها

وهناك أملى عليهم كتبه اليت كتبها يف مذهبه العراقي أو القدمي، وكان نزوله يف هذه القدمة على 
قـد تـويف، وأكـرب     حممد بن أيب حسان الزيادي، ومقامه هناك سنتان، وكان حممد بن احلسن

العراقيني من أصحاب أيب حنيفة إذ ذاك احلسن بن زياد اللؤلؤي، ومل يكن الشافعي يعىن مبناظراته 
كما كان مع حممد بن احلسن، مث عاد إىل احلجاز وقد انتشر ذكره ببغداد، وانتحل طريقته كـثري  

  .من علمائها
                                                           

  .268: نفسه، ص) 204(
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اك أشهرا، ومن العراق سـافر إىل  هـ قدم إىل العراق قدمته الثالثة، فأقام هن197ويف سنة 
 )206(، وكانت طريقة مالـك )205(مصر فرتل بالفسطاط ضيفا كرميا على عبد اهللا بن عبد احلكم

منتشرة بني املصريني ينتحلـها أكثـر علمـاء مصـر، وكان الباقي من أصحاب مالك الذين 
  كالمـه ورووا مسعوا

  
رت مواهـب الشـافعي ومقدرتـه    يف مصر ظه )208(وأشهب )207(عنه عبد اهللا بن عبد احلكم

الكالمية، فأملى على تالميذه املصريني كتبه اجلديدة، وذلك مذهبه املصري أو اجلديد، ومل يـزل  
وقد أجلّه املصريون حيا وميتا، وصار يعد مصريا بعـد أن كـان   . هـ204ا حىت تويف سنة 

وهو الذي كتب كتبـه  حجازيا والشافعي هو الذي نشر مذهبه بنفسه مبا قام به من الرحالت، 
  .بنفسه وأمالها على تالميذه، ومل يعرف هذا لغريه من كبار األئمة

وأساس مذهب الشافعي مدون يف رسالته األصولية، فهو حيتج بظواهر القرآن حىت يقـوم  
دليل على أن املراد ا غري ظاهرها، وبعد ذلك السنة، وقد دافع دفاعا شديدا عن العمـل خبـرب   

اويه ثقة ضابطا ومادام احلديث متصال برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مل يشترط الواحد مادام ر
وقد نال . غري ذلك من عمل يؤيد احلديث كما اشترط مالك، وال شهرة كما اشترط أهل العراق

بذلك الدفاع حظا كبريا عند أهل احلديث حىت كان أهل بغداد يطلقون عليه ناصر السنة، وهـو  
لصحيحة نظره إىل القرآن يرى كال منهما واجب االتباع، مث يعمل باإلمجـاع،  ينظر إىل السنة ا

                                                           
عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعيث بن الليث، يكىن أبا حممد، مسع مالكا والليث، وكان رجال صـاحلا  ) 205(

ثقة متحققا مبذهب مالك فقيها صدوقا، أفضت إليه الرئاسة مبصر بعد أشهب، وكان صديق الشافعي من 
: انظر ترمجته يف ترتيب املـدارك . (هـ214سنة تأليفه املختصر الكبري واألوسط والصغري، وكانت وفاته 

: ، وسري أعـالم النـبالء  3/34: ، ووفيات األعيان520: ، واالنتقاء البن عبد الرب ص3/363-364
  ).1/366: ، والعرب للذهيب10/220

  .185: تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري، ص) 206(
  .185: تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري، ص) 207(
و عمر بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري املصري، الشيخ الفقيه الثبت العامل اجلـامع  أب: أشهب) 208(

تـويف  . مع الورع والصدق، انتهت إليه رئاسة مصر بعد موت ابن القاسم، وعدد كتاب مساعه عشـرون 
: انظر ترمجته يف شجرة النـور الزكيـة ص  . (هـ بعد موت الشافعي بثمانية عشر يوما204مبصر سنة 

59.(  
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  .)209(…«ومعناه عنده عدم العلم باخلالف، ألن العلم باإلمجاع يف نظره غري ممكن
إىل جانب ما ذكر فقد أسهم تالمذة اإلمام الشافعي ومنهم املصريون والعراقيون على حد 

ذلك سببا فعاال يف ذيوع الفقه الشافعي وحركـة فعالـة يف   سواء يف إثراء الفقه الشافعي، وكان 
وعلى سبيل املثال أسوق بعض تالمذة اإلمام الشافعي الذين قاموا بدور . انتشار املذهب الشافعي

  :كبري يف حركة الفقه الشافعي، فمنهم
تعلـم علـى   ): هـ240. ت(أبو ثور إبراهيم بن خالد بن اليمان الكليب البغدادي )1»
  .القدمي، ويعد من أهل الرأياملذهب 
  ).هـ245. ت(أبو علي احلسني بن علي الكرابيسي )2
أثبـت رواة املـذهب    ):هـ260.ت(الزعفراين البغدادي  احلسن بن حممد بن الصباح)3
  .القدمي

 تفقه بالشافعي وحدث عنه كما حدث عن ابن وهب، :املصري يوسف بن حيىي البويطي)4

مسجونا ببغداد يف زمن القول خبلق  هـ231تويف سنة  .الشافعيمن كالم  "املختصر" ومن مآثره
  .القرآن

: الذي قال فيه الشافعي): هـ264-175(أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي املزين املصري )5
، وهو الذي ألف الكتب اليت عليها مدار املذهب، وأخذ عنه كثريون مـن  «املزين ناصر مذهيب»

  .)210(علماء العراق والشام وخراسان
له رواية الشافعي، ثقة، ثبت، كمـا  ): هـ270-174(الربيع بن عبد اجلبار املرادي )6

اشتهر من أتباعـه بعد القـرن الرابـع اهلجـري ثلة من الفقهاء محلوا مشعل املذهب، وأصلوا 
  .قواعده تأصيال كليا

ـ 325. ت(أبو العباس أمحد بن أيب أمحد الطرباين العراقي، اشتهر بابن القاضي )7 ، )هـ
أخذ الفقه عن ابن سريج، وعنه أخذ الفقه أهل خراسان، وله تصانيف مشهورة، منها التلخـيص  

  ".أدب القاضي"و" املفتاح"يف الفروع الذي يعد من الكتب األساسة يف املذهب، و

                                                           
  .186: تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري، ص) 209(
  .1/79: مقدمة حمقق التفريع) 210(



  فهرس األحاديث النبوية    

559   

انتهت إليه الرياسة بالعراق ): هـ340. ت( )211(أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد املروزي)8
، من فقهاء الشافعية الذين أسهموا بشكل )212(كتبا كثرية منها شرح املزين بعد ابن شريح، صنف

  .واضح يف إثراء الفقه الشافعي بعد اإلمام الشافعي رمحه اهللا
يف كل القرى واحلواضر واملدن الكربى كانت الشام ومصر من أكرب حصـون الشـافعية،   

امللك للمذهب الشافعي  )214(ظامون )213(وأما بالد املشرق، فإن نصرة األمري حممود بن سبكتكني
فكانت من أهم أسباب انتشاره فيما وراء النهر وكرمان وهراة وسجستان ونيسـابور وغريهـا،   

  .)215(…«كما حل املذهب الشافعي حمل املذهب املالكي يف مكة واملدينة
تلك نبذة خمتصرة عن املذهب الشافعي الذي عرف تقلبات مهمة انطلقـت أساسـا إىل   

ية اليت قام ا اإلمام الشافعي يف األقطار اليت قام ا، ويعترب املذهب الشافعي من أهم احلركة العلم
وإذا كان هذا حـال املـذهب   . املذاهب الفقهية اليت أثرت الفقه اإلسالمي مبؤلفاته وآرائه القيمة

ات اليت الشافعي، فإىل أي حد أسهم املذهب احلنبلي يف احلركة الفقهية اإلسالمية؟ وما هي التطور
عرفـها الفقه احلنبلي؟ وأخريا ما هو الدور الفعال الذي قام به تالمذة اإلمام أمحد بن حنبـل يف  

  إثراء مذهبه؟ 
  .تلك أسئلة سيجيب عنها الفرع الالحق

  حركة الفقه احلنبلي: الفرع الثالث
                                                           

أبو إسحاق املروزي اإلمام الكبري، شيخ الشافعية، وفقيه بغداد، أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد املروزي، ) 211(
ـ . صاحب أيب العباس بن سريج وأكرب تالمذته . ه أئمـة اشتغل ببغداد دهرا، وصنف التصانيف، ودرج ب

: ، ووفيـات األعيـان  1/11: انظر ترمجته يف تاريخ بغداد. (هـ134تويف سنة . صنف تصانيف كثرية
  ).356-2/355: ، وشذرات الذهب2/252: ، والعرب   -1/266

  .1/80: مقدمة حمقق التفريع البن اجلالب) 212(
ونبـل، مـات سـنة    كانت دولته حنوا من عشرين سنة، وكان فيه عدل وشجاعة : امللك سبكتكني) 213(

: ، ووفيـات األعيـان  8/479: ، والكامل البـن األثـري  7/67: انظر ترمجته يف املنتظم. (هـ387
5/175.(  

نظام امللك الوزير الكبري نظام امللك قوام الدين أبو علي احلسن بن علي بن إسحاق الطوسي، أنشـأ  ) 214(
انظر ترمجتـه يف  . (هـ488ن سنة هـ، وقتل صائما يف رمضا408املدرسة الكربى ببغداد، مولده سنة 

: ، وطبقـات السـبكي  12/140: ، والبداية والنهايـة 2/128: ، ووفيات األعيان6/37: األنساب
  ).5/11: ، وتاريخ ابن خلدون4/309

  .1/81: مقدمة حمقق التفريع) 215(
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ء بن هالل الشيباين املروزي أحد الفقها) هـ241-164(بن حنبل  )216(يعترب اإلمام أمحد
الكبار الذين أسسوا مذهبا فقهيا نافس فيه كل املذاهب الفقهية، وكان اإلمام أمحد إمـام أهـل   

خرجت من بغداد فما خلفت ا رجال أفضل وال أعلـم وال  : قال الشافعي. احلديث يف عصره
  . أفقه من أمحد بن حنبل

مث اجتهد لنفسه، تفقه أمحد بالشافعي حني قدم بغداد، وهو أكرب تالميذه البغداديني، »…
وهو من اتهدين من أهل احلديث الذين يعملون خبرب الواحد من غري شرط مىت صـح سـنده   
كطريقة الشافعي، ويقدم أقوال الصحابة على القياس، وعداد أمحد يف رجال احلديث أثبت منه يف 

عبـد  مصنف املسند حيتوي على نيف وأربعني ألف حديث رواه عنه ابنـه  . )217(عداد الفقهاء
  .، وله يف األصول كتاب طاعة الرسول وكتاب الناسخ واملنسوخ وكتاب العلل)218(اهللا

ومن أشهر من روى عنه مذهبه أبو بكر أمحد بن حممد بن هانئ املعروف باألثرم، صـنف  
وغريه مـن فقهـاء    )219(…كتاب السنن يف الفقه على مذهب أمحد، وله شواهد من احلديث

كل ذلك كان سببا يف بدايـة  . يرسوا قواعد املذهب احلنبلي فيما بعداحلنابلة الذين استطاعوا أن 
حركة فقهية حنبلية أسهمت إىل حد ما يف إثراء اخلزانة احلنبلية فيما بعد بفضل جمهودات متواصلة 

  .…لتالمذة أمحد بن حنبل ومن صار على درم إلثراء املذهب بني املذاهب الفقهية األخرى

م آرائه أنه يعمل خبرب الواحد من غري شرط إذا صح سنده، ويقـدم  يبقى أن أشري إىل أن أه
أقوال الصحابة على القياس الذي ال يلتجئ إليه إال عند الضرورة القصوى، وقـد أنكـر عليـه    

اخلرب الضعيف عندي خري : قال أمحد»: كثريون ذلك، ومنهم القاضي عياض رمحه اهللا الذي قال

                                                           
ن هالل بن هو اإلمام حقا وشيخ اإلسالم صدقا أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل ب: أمحد بن حنبل) 216(

هـ، وله من املؤلفـات كـثري، منـها    241تويف اإلمام أمحد سنة . أسد، إمام املذهب احلنبلي ومؤسسه
: ، وطبقات احلنابلة7/354: ، وطبقات ابن سعد11/177: سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف. (املسند

  ).4/412: ، وتاريخ بغداد2/27: ، وطبقات الشافعية1/4
  .190: ع اإلسالمي للخضري، صتاريخ التشري) 217(
عبد اهللا بن أمحد بن حنبل بن هالل، اإلمام احلافظ، الناقد، حمدث بغداد أبو عبد الرمحن بـن شـيخ   ) 218(

روى عن أبيه شيئا كثريا . هـ213ولد سنة . العصر أيب عبد اهللا الذهلي الشيباين، املروزي، مث البغدادي
، وطبقـات الفقهـاء   9/375: رمجته يف تاريخ بغـداد انظر ت. (هـ294مات سنة . من مجلته املسند
  ).6/39: ، واملنتظم1/180: ، وطبقات احلنابلة169: للشريازي ص

  .191: تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري، ص) 219(
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  .)220(«، فال خري يف بناء على غري أساسمن القياس، وبديهة العقل تنكر هذا
ومن أكرب تالمذته الذين خدموا املذهب احلنبلي وصنفوا فيه وقعدوا قواعده وأصوله تأصيال 

  :علميا، هم
بن هانئ املعروف باألثرم، صنف كتاب السـنن يف   )221(اإلمام أبو بكر أمحد بن حممد)1

  .الفقه على مذهب أمحد
  .ملروزي، صنف كتاب السنن بشواهد احلديثا )222(أمحد بن حممد بن احلجاج)2
. ت(املـروزي   )223(إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم املعروف بـابن راهويـه  )3

  .، صنف كتاب السنن يف الفقه)هـ238
  
  .صاحب املختصر يف الفقه): هـ334. ت( )224(أبو القاسم اخلرقي-4
  .)225(صاحب كتاب املقنع): هـ363. ت(عبد العزيز بن جعفر )5

وغريهم من فقهاء احلنابلة الذين محلوا راية املذهب بعد هؤالء رغم قلتهم كما يشـري إىل  
فأما ابن حنبل فقلده قليل لبعد مذهبه عن االجتهاد، وأصالته »: ذلك ابن خلدون يف مقدمته قائال

 يف معاضدة الرواية واألخبار بعضها ببعض، وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها، وهـم 

                                                           
  .1/92: حممد بن تاويت الطنجي: ترتيب املدارك، حتقيق) 220(
سكايف األثرم الطائي، أحد األعالم ومصنف اإلمام احلافظ العالمة أبو بكر أمحد بن حممد بن هانئ اإل) 221(

ومات مبدينة إسكاف . مل أظفر بوفاة األثرم: قال الذهيب. ولد يف دولة الرشيد. السنن، وتلميذ اإلمام أمحد
، وتذكرة احلفاظ 1/8: ، وذيب التهذيب1/66: انظر ترمجته يف طبقات احلنابلة. (هـ260يف حدود 
  ).12/623: سري أعالم النبالء، 2/22: ، والعرب2/570: للذهيب

  .1/82: مقدمة كتاب التفريع البن اجلالب) 222(
ابن راهويه إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن مطر احلنظلي أبو يعقـوب املـروزي نزيـل    ) 223(

، وـذيب  2/433: انظر ترمجته يف تذكرة احلفاظ للذهيب. (نيسابور، أحد أئمة املسلمني وعلماء الدين
، ووفيـات  9/234: ، وحلية األولياء لألصـبهاين 11/358: ، وسري أعالم النبالء1/216: لتهذيبا

  ).1/64: األعيان
اخلرقي أبو القاسم عمر بن احلسني البغدادي احلنبلي، صاحب املختصر املشهور يف مذهب أمحد بـن  ) 224(

انظر ترمجته يف سري أعـالم  . ()هـ334.ت(حنبل، أحد الفقهاء احلنابلة الذين ألفوا يف املذهب احلنبلي 
  ).15/363: النبالء

  .1/82: مقدمة حمقق التفريع) 225(
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  .)226(«أكثر الناس حفظا للسنة ورواية احلديث
وقد انقسم العلماء حول ابن حنبل إىل فريقني، فجمهورهم ويف مقدمتهم ابن جريـر  »…

. يرون أنه من احملدثني فقط، وال يعتربونه من رجال الفقه )228(، واملقدسي)227(الطربي، وابن قتيبة
ن فقهاء املذاهب األخرى بأنه يعتمد ويرى آخرون أنه صاحب مذهب يف الفقه، ميتاز عن غريه م

يف الغالب على احلديث، حبيث إذا وجد حديثا صحيحا عمل به، ومل يلتفت إىل غريه من قياس أو 
استحسان، بل إنه يقدم احلديث املرسل والضعيف على القياس، كما أنه يعتمـد علـى فتـاوي    

 للصحابة اختـار أقرمـا إىل   الصحابة ويقدمها أيضا على القياس، وإذا وجد يف مسألة ما قولني
  .الكتاب والسنة

كما أنه كان يكره أن يفيت يف مسألـة ال جيـد فيها أثرا يف املصادر النقلية من قـرآن أو  
سنة أو أقوال الصحابـة أو التابعني، وهذا يعنـي أنه مل يكن يلجأ إىل القياس إال عند الضرورة 

  .القصوى
  

قه، وإمنا ترك جمموعة من الفتاوي تتعلق مبسائل من الفقه ومل خيلف اإلمام أمحد كتبا يف الف
سئل عنها، وعلى العكس من ذلك فقد خلف مسنده يف احلديث الذي مجع فيه حنو أربعني ألـف  
حديث مرتبة على حسب الرواة الذين رووها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقـد بلـغ عـدد    

  .)229(…«مة من احلديث حنو سبعمائة صحايبالصحابة الذين أسندت إليهم هذه اموعة الضخ

وعلى أي، كيفما كانت األسباب واملسببات، فإن اإلمام أمحد يظل يف صـدارة الفقهـاء   
الذين أثروا احلركة الفقهية اإلسالمية بآرائه الفقهية، إضافة إىل دوره الكبري يف مجـع األحاديـث   

                                                           
  .355: مقدمة ابن خلدون، ص) 226(
ابن قتيبة احلافظ الثقة أبو العباس حممد بن احلسن بن قتيبة العسقالين، حمدث فلسطني، مسع هشام بن ) 227(

، والعرب 2/763: تذكرة احلفاظ للذهيب :انظر ترمجته يف. (هـ316مات سنة . عمار وابن رمح وغريمها
  ).2/135: ، والعرب للذهيب323: ، وطبقات احلفاظ للسيوطي ص2/147: للذهيب

اإلمام احملدث العابد الثقة أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن سلم ابن حبيب الفريايب األصـل املقدسـي،   ) 228(
: انظـر ترمجتـه يف أعـالم النـبالء    ( .مات نيف عشرة وثالمثائة. حدث عنه أبو حامت بن حبان ووثقه

  ).3/246: ، واللباب426: ، واألنساب14/306
  .117: حماضرات يف املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية للدكتور حممد ابن معجوز، ص) 229(
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  .اواهواآلثار النبوية وأقوال الصحابة واالعتماد عليها يف فت
  
  

 
  

  
  الباب الثاين

  االختصار واملختصرات يف الفقه اإلسالمي والفقه املالكي
  
  

  توطئة
للحديث عن االختصار واملختصرات البد أن نلقي نظرة عن هذه الظـاهرة يف املـذاهب   
الفقهية، واليت توغلت يف أحشاء بطون أمهات الكتب الفقهية بصفة عامة؛ حيث عرفتـها جـل   

دون استثناء فأحدثت ما أحدثت يف تقليص دور املؤلفني والبـاحثني يف إبـراز   املذاهب الفقهية ب
مؤهالم العلمية يف ميدان التأليف، فضال عن أن جل العلوم اإلنسانية عرفت هذه الظاهرة مثـل  
علوم احلديث والقرآن واألصول وغريها من العلوم اليت تسربت هذه الظاهرة إىل أغوارها، وهو ما 

ا الفصل، حبيث سنجد معظم العلوم اإلنسانية إن مل نقل كلها عرفت هذه الظاهرة، يهدي إليه هذ
  . غري أا مل تعرف نشاطا وال إقباال إال يف عهود متأخرة ألسباب لعل البحث سيذكر معظمها

كما أن البحث اختار من بعض العلوم مناذج من هذه املختصرات لتبياا عن كـل فـن   
ن أو ذاك، كما هدف البحث من وراء ذلك إىل أن هـذه الظـاهرة ال   ومدى تأثريها يف هذا الف

تقتصر على الفقه فحسب، بل مشلت كل العلوم وهي ظاهرة مل ترصدها اجلوانب التارخيية للعلوم، 
غري أا لصيقة بالفقه ورمبا ملا أحدثت يف ذلك من إثر بالغ عند املتأخرين الذين سعوا إىل االهتمام 

  . ها والتعليق عليهاا وتقنينها وشرح
ولسنا بصدد احلديث عن ذلك بقدر ما يهمنا أن نتساءل عما هو االختصار؟ وما الفـرق  
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بني اإلجياز واالختصار والتهذيب؟ وما هو أثر هذه الظاهرة يف العلوم اإلنسانية بصفة عامة والفقه 
  بصفة خاصة؟

بحث األول، وسيتخلل لإلجابة عن ذلك، سأتناول يف هذا الفصل تعريف االختصار يف امل
ذلك فروع يف ظاهرة املختصرات يف أهم العلوم، ولقد رأى فضيلة الدكتور املشرف على هـذا  
البحث حذف هذا الفصل، غري أنين رأيت أن أعطي نظرة وجيزة عن هذه العلوم اليت هلا عالقـة  

ـ    ل العلـوم  بالفقه، لكيال يعتقد أن هذه الظاهرة تقتصر على الفقه، يف حني أـا اجتاحـت ج
اإلنسانية، وهذا يف اعتقادي يزيد البحث نظرة مشولية يف املوضـوع، شـريطة أن ال أحاسـب    

  .خبروجي عنه
فما هو االختصار إذًا؟ ومىت ظهر يف العلوم، وما هو أثره يف بعض العلوم اإلنسانية؟ أسـئلة  

  .ستجيب عنها املباحث اآلتية
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  املبحث األول 
  تعريف االختصار

  
  

  متهيد
رفت ظاهرة املختصرات اختالفا كبريا بني الفقهاء والعلماء واللغويني يف حتديد معىن هذه ع

الكلمة يف مدلوهلا اللغوي والشرعي، فهناك من يرى أا ضم الشيء إىل بعض قصـد حكايتـه   
  . سأورد بعضا منها يف املبحث املوايل. بألفاظ قليلة، وهناك من يرى العكس
يفها فإن تاريخ ظهور هذه الظاهرة ال يقل شأنا عن اختالف يف وإذا كان هذا هو شأن تعر

ذلك؛ حيث ذهب جل املؤرخني إىل أن هذه الظاهرة برزت يف القرن الثالث اهلجـري، ويـرى   
بعضهم اآلخر أن بوادرها ظهرت يف القرن الثاين وعرفت نشاطا كبريا يف القرون املوالية، وخاصة 

قرن السابع؛ حيث تربعت على عرش الفقه وأخذت منطـا  يف القرن السادس ووصلت القمة يف ال
آخر يف الشكل واملضمون؛ حيث يصعب على القارئ العادي أن يعرف شيئا يف الكتب املختصرة 
يف ذلك الوقت لكوا مليئة باأللغاز والتعقيدات اللفظية واللغوية، فيستحيل أن يفهم مضموا ما 

ختصر، مما جعل جل ذوي البضاعات القليلة من أمثالنـا  مل يتزود بثروة فقهية تفك ألغاز ذلك امل
وال أريد استصدار حكم على . يتزود ويستعني بالشروحات والتحشية وغريها عله جيد منها ضالته

  . هذه الظاهرة بقدر ما أريد أن أترك للبحث جماال لتسليط الضوء على ذلك
  االختصار لغة

إجيازه، وهو أن ندع : كالم يف لسان العرباختصار ال»: يقول ابن منظور يف لسان العرب
  .)230(«الفضول ونستوجز الذي تأتى على املعىن؛ يعين إيراد املعاين الكثرية بألفاظ قليلة

ضم بعض الشيء إىل بعـض  : معناه: االختصار»: وقال النووي يف ذيب األمساء واللغات
اختلفـت عبـارات   : ة، قال النوويبقصد اإلجياز، والغرض منه إيراد املعاين الكثرية بألفاظ قليل

                                                           
  .خصر: لسان العرب البن منظور، مادة) 230(
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حقيقة االختصار ضم بعض الشيء إىل بعض، ومعناه : الفقهاء يف معىن املختصر فقال االسفراييين
هو إجياز اللفظ مـع اسـتيفاء   : عند الفقهاء رد الكثري إىل القليل، ويف القليل معىن الكثري، وقيل

  .)231(«املعىن
صر، وعند بعض أهل العربية مرادف لإلجياز، االختصار مصدر اخت»: وقال يف حميط احمليط

تقليل املباين مع : هو أخص منه، ألنه خاص حبذف اجلمل خبالف اإلجياز واالختصار عرفا: وقيل
  . )232(إبقاء املعاين أو هو حذف عرض الكالم وهو أجل مقصود العرب ومبىن أكثر كالمهم عليه

: أحـدها : مجع ثالثـة أشـياء   إذا: االختصار: قال بعضهم»: وهلذا يقول حاجي خليفة
  . )233(«اإلجياز كان إفادة ذلك أبلغ: االهتمام يف املعىن، والثالث: االستقصاء يف الصفة، والثاين

املختصرات مجع خمتصر، وهو تقليل األلفاظ مـع كثـرة   »: ويقول صاحب دليل السالك
األلفاظ القليلة مـن غـري   املعىن، فهو اسم املفعول من اختصر الكالم إذا أتى باملعاين الكثرية يف 

  . )235(ومثل االختصار اإلجياز وضد اإلطناب واإلسهاب. )234(إخالل باملعىن
  .)236(«هو ما دل قليله على كثريه»: وقال احلطاب رمحه اهللا

اخل، وعلى هذا فاملختصر ما قل لفظه وكثر معنـاه  … واالختصار»: قوله: وقال الدسوقي
ه، وعلى هذا فما كثر لفظه وقل معناه أو قل لفظه ومعناه ويقابله املطول وهو ما كثر لفظه ومعنا

واحلق أنه ال واسطة بينهما، وأن املختصر ما قل لفظه كثر معناه أم . واسطة بني املختصر واملطول
تقليل اللفظ مع كثرة املعىن : ال وأن املطول ما كثر لفظه كثر معناه أو قل فقول الشارح االختصار

  .)237(«أنه تقليل اللفظ مطلقا أي سواء كثر املعىن أم الهذا أحد قولني، واآلخر 
وكل هذه التعريفات تفيد أن االختصار هو اإلجياز دون اإلسهاب واإلطناب وهو ما أفسد 

                                                           
  . :3/90-91ذيب األمساء واللغات) 231(
  .235: فصل، ص: حميط احمليط، مادة) 232(
  .2/1625: كشف الظنون حلاجي خليفة) 233(
  .86: دليل السالك، ص) 234(
  .2/1625: كشف الظنون) 235(
  .1/24: مواهب اجلليل) 236(
  .19-1/18: حاشية الدسوقي) 237(
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  . )238(الفقه إىل درجة كبرية
خلص الشيء أخذ خالصته وخلص القول قربه واختصره وخلـص  : ، فيقال التلخيصأما 

  . )239(بينه شيئا بعد شيء فهو ملخص: يل خربك خلص: ويقال. الشيء بينه وشرحه
هذب النخلة شدد للمبالغة وهذب الكالم خلص مما يشينه عند البلغاء : ، فيقالالتهذيبأما 
هذب الكتاب،  خلصه وحذف ما فيه من إضافات مقحمة أو غري الزمة وهذب الصـيب  : ويقال

  .)240(باصار مهذ: رباه تربية صاحلة خالية من الشوائب، فهذب الشيء
من خالل ما سبق يتضح أن جل هذه التعاريف تدور يف فلك واحد، ذلك أن االختصـار  
يعترب إجيازا لكالم طويل يستوجزه املؤلف يف أسطر بتعبري أدق بليغ دون اإلخالل أو اإلطناب أو 

 ومهما يكن من. احلشو، فكل كالم خرج عن هذه الدائرة فإنه يرد إىل الكثرة دون استيفاء املعىن
  . أمر فإن تعريف االختصار تبقى من األمور اليت تعرف اختالفا يف حتديد تعريف مدقق

  .فإىل أي حد عرفت العلوم ظاهرة االختصار؟ جييب عن هذا السؤال املبحث الالحق
  

    

                                                           
  .، كلية اللغة، مراكش8: خمتصر ابن عبيد الطليطلي يف الفقه، حبث لنيل اإلجازة، ص) 238(
  .2/820: معجم احمليط) 239(
  .2/979: نفسه املرجع) 240(
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  املبحث الثاين
  تاريخ ظهور املختصرات يف بعض العلوم النقلية

  

  

لتأليف والتدريس عند علماء العصر الوسيط كان منهج االختصار كما هو معلوم يف تقاليد ا
بيداغوجيا بالدرجة األوىل، وكان يسعى إىل تسهيل مؤلف ما على الراغبني يف مطالعته أو حفظه، 

  . باللجوء إىل تكديس مضامني كثرية يف ألفاظ قليلة
وأما يف حالة الكتاب الذي ال يسري يف هذا االجتاه وهو الشفا للقاضي عياض؛ حيث »…

 كل الدالئل أن اهلدف من اختصاره غري ذلك، فالقاضي عياض كان يريد جتريد الكتاب مما تشري
ليس علما، فهل يقصد حذف تلك األحاديث اليت ام الغزايل بوضعها علما أنـه كـان يتـهم    
باحلديث على خالف فقهاء أمثال أصبغ الذي كان يكره األثر، أم كان يهدف إىل حذف تلـك  

، أم غري "اإلحياء"ملتعلقة جبوانب التصوف وعلم الباطن الذي أشاد به مؤلف الفصول والفقرات ا
من الصفحات اليت تندد بالفقهاء الذين يعترب القاضي  )241(هذا وذلك، كان يقصد جتريد الكتاب

  . )242(…«عياض واحدا منهم
وكانت الفترة اليت تلت سقوط الدولة العباسية قد اهتم الفقهاء بتصـنيف املختصـرات   »

فقهية فيها حىت صارت كاألحاجي واأللغاز، فعكف بعض الفقهاء على شرح هذه املختصرات، ال
مث شرح الشرح فانتشرت يف  هذه الفترة املتون اليت حتتاج إىل شـرح، مث إن هـذه الشـروح    
احتاجت أيضا إىل مزيد شرح فوضعت هلا احلواشي، وظهر يف هذا العصر أيضا كتـب جتمـع   

امها وتبويبها كالفتاوي اهلندية واخلريية واملهدية، وفتاوي ابـن تيميـة   الفتاوي وبيان سند أحك
املعروفة بالفتاوي الكربى، وإن كان الشيخ ابن تيمية متيز باالستقالل بالرأي، فقد كان من األئمة 

  . الذين ينادون باالجتهاد على الرغم من أنه حنبلي املذهب

                                                           
مبـارك  : ، رسالة دبلوم الدراسات العليا، كلية اآلداب، إعـداد 104: املذهب املالكي باملغرب، ص) 241(

  .رضوان، حتت إشراف الدكتور حممد زنبري
  .2/281: الشفا للقاضي عياض) 242(
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ه الفترة على الرغم من الثروة الفقهية اهلائلة واحلق إن الفقه اإلسالمي أصابه اجلمود يف هذ
اليت قدمها للعامل واليت ال يدانيها أي تشريع آخر على وجه األرض، وسبب مجود الفقه اإلسالمي 
هو الضعف الذي بدأ يدب يف الدولة اإلسالمية بعد سـقوط الدولـة العباسـية، مث إن الـدول     

ثل الدولة العثمانية جاءت بعد أن شاع قفل باب اإلسالمية األخرى القوية اليت ظهرت بعد ذلك م
االجتهاد بني املسلمني واقتصر تدريس الفقه على التقليد باملذاهب السابقة وتقليدها جتمدت عنده 
الثروة اهلائلة يف مكاا ومل تتطور مع الزمن مادام احلال قد وصل باملتأخرين من الفقهاء إىل تصور 

من حق املتأخرين من الفقهـاء أن يبحثـوا أو    )243(موا أنه ليسرفع القدرة على االجتهاد، فزع
يرجعوا فيما حبثه املتقدمون ورجحوه من آراء، بل إن اجلمود وصل درجة أن زعموا أن من ترك 

  .)244(«مذهبا إىل مذهب آخر يعزر، وكأن املذهب الفقهي أصبح دينا جديدا
ى هـذا الـداء الوبيـل داء    ويف هذا الوقت بدأ العمل بتلك املختصرات العميقة، وسر»

االختصار إىل العلوم اإلنسانية عامة، فقلل فائدا فكان بعض العلماء يشددون النكري على ذلـك  
  .)245(ويصدون الطلبة عن قراءة الكتب اليت حنا ا أصحاا هذا املنحى

يرتلون  وقد أثريت يف هذه الفترة أفكار تتمثل ذا املعىن آثارها غري واحد من األعالم الذين
املغرب، أو من املغاربة أنفسهم فكان األيلي ينتقد لكثرة التأليف وبيان املدارس ويشرح تلميـذه  

إمنا العلم كثرة التواليف وإمنا أذهبه بيان املدارس »: مسعت الشيخ األيلي يقول: املقري ذلك ويقول
  .)246(«وكان ينطلق من املؤلفني والباحثني

شعر بضعف التدريس يف املدارس املغربية يف هـذه النقطـة   وهكذا نالحظ أن أبا عنان قد 
وأخذ يف حماولة تاليف هذا النقص الذي انتقده أيضا أبو العباس القباب؛ حيث اعتـرف بتقـدم   

وها أنت ترى أن هـذه  . املغاربة يف احلفظ وتفوق التونسيني واملشارقة عليهم يف ملكة التحصيل
املغاربة إىل خطرها فثارت املناقشة حول استعمال املختصرات املشاكل التعليمية انتبه املفكرون من 

                                                           
  .232: الفقه اإلسالمي آفاقه وتطوره، ص) 243(
  .هـ1402ة، ، السنة الثاني10: جملة دعوة احلق، العدد) 244(
، دبلوم الدراسات العليا، 47: امللك املصلح لسيدي حممد بن عبد اهللا، للدكتور احلسن العبادي، ص) 245(

  .دار احلديث احلسنية
  .47: املرجع نفسه، ص) 246(
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  . فأقبل عدد من العلماء على دراستها وتلقوها بكل جتلة
بينما يعارض املفكرون بشدة استعمال هذه الكتب ملفعوهلا األساس يف ضعف ملكة التعليم، 

ذكور الذي كان يقـول  ومن هؤالء زياد بن علي األيلي واملقري وابن خلدون، والفقيه القباب امل
إن ابن بشري وابن شاس وابن احلاجب أفسدوا الفقه، وملا حج اجتمع بابن عرفة يف تونس فأطلعه 

ومل؟ : ما صنعت شيئا، فقال: ابن عرفة على خمتصره الفقهي، وقد شرع يف تأليفه فقال له القباب
هـذا هـو   : قالوا. ن عرفة حينئذإنه ال يفهمه املبتدئ وال حيتاج إليه املنتهي،  فتغري وجه اب: فقال

السبب احلامل له على بسط العبارة يف أواخر خمتصره ومثل الفقيه القباب يف ذلك اليزنسين الفقيه 
  .)247(…«الكبري فإنه كان صاحب ابن شاس واستشاره هذا يف وضع خمتصره

تسربت وإذا كان هذا حال الفقه فإن جل العلوم اإلنسانية مل تسلم من هذه الظاهرة؛ حبيث 
إىل أحشاء جل العلوم وأخذت تطفو فوق سطوحها ومتخر عباا فكانت بذلك أن أعطت وجها 
جديدا عن العلوم؛ حيث استطاعت أن تتحرك عجلة التأليف بصورة غري مألوفـة فكـان مـن    
الطبيعي أن حتدث ضجة كربى يف صفوف املهتمني واملثقفني الذين يرون أا جنت كثريا علـى  

  . حني يرى بعض الفقهاء أا وإن كانت كذلك فال ميكن اعتبار جل عملها فاسداالتأليف، يف 
فالظاهرة ختتلف حسب املؤلف واملختصر؛ فإذا كان املختصر يف مستوى التحكم يف املادة 
اليت اختصرها من الكتاب، فاملختصر بدوره جيلب أنظار الناس حبيث جيدون فيه راحتهم ومتعتهم 

أما إذا وقع العكس حبيث مل يكن املختصر يف مستوى االختصار وما قدمه من  يف املادة املختصرة،
األعمال املختصرة ازداد فيه التعقيد والغموض واأللغاز فإن عمله غري جمد يف هذا اال بل يزيـد  

ومن مظاهر »: الطني بلة وهو لب اجلدل احلايل يف املختصرات، يقول ابن خلدون يف هذا الصدد
شيوع ظاهرة املختصرات الـيت مل   -يعين العصر الثالث وما يليه–ية يف هذا العصر احلركة الفقه

  .)248(…«تقتصر على الفقه وحده، بل مشلت علوم اآللة واملنطق وسائر العلوم
وهلذا كثر االهتمام من طرف الباحثني املتأخرين يف الفقه اإلسالمي بظاهرة املختصـرات  

ذ القرن الثالث اهلجري، مث أخذت تزداد شيئا فشـيئا إىل أن  الفقهية اليت بدأت تلوح يف األفق من
                                                           

  .47: امللك املصلح لسيدي حممد بن عبد اهللا، للدكتور احلسن العبادي، ص) 247(
  .3/1242: مقدمة ابن خلدون) 248(
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  .بلغ االختصار أشده يف القرن الثامن
أما فيما يرجع إىل تاريخ ظهور املختصرات يف املذهب املالكي فإا بدأت تربز إىل الوجود 
أوائل القرن الثالث اهلجري، وازدادت اتساعا يف القرن الرابع، مث تضخم حجمها بشكل لفـت  

، وأول من اشتغل بفكرة االختصار أبو حممد عبد اهللا بن عبـد  )249(انتباه الناس يف القرن السابع
يف خمتصره الكبري، وفيه مثاين عشـر ألـف    )251(الذي اختصر كتاب أشهب )250(احلكم املصري

مسألة، فمن هذا التاريخ بدأت ظاهرة االختصار تلوح يف األفق، وظهر امللل والكلل يف القـرائح  
  . )252(كثرة الفقه التقديريبسبب 

إال أن االختصار يف هذه املرحلة له طابع خاص، خيتلف شكال ومضمونا عمـا آل إليـه   
الوضع يف العصور املتأخرة، مث أخذ االهتمام ذه الظاهرة يتطور مع مرور الزمن نتيجة تقـاعس  

ين يف الدور الرابع ؛ ذلك أن كبار اتهد)253(اهلمم عن حتصيل املبسوطات والتعامل مع املطوالت
من تاريخ التشريع اإلسالمي دونوا أحكام الشريعة مفصلة ويف الدور اخلامس أخذ الفقه صـبغة  
الترتيب والتهذيب والترجيح، فانصرف االجتهاد بعد ذلك من تلمس العلل واملصادر الشرعية يف 

ىت أصبح الفقيه يـدرس  فقه األحكام إىل احلفظ، واالكتفاء مبا يف الكتب املذهبية دون مناقشة، ح
  . كتاب فقيه معني من رجال مذهبه

فال يدرس القرآن والسنة وأصول الشرع ومقاصده، واقتصر علـى النقـل عمـن تقـدم     

                                                           
  .87: حث يف املذهب املالكي باملغرب للدكتور عمر اجليدي، صمبا) 249(
هــ،  155هو أبو حممد عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني بن ليث، الفقيه املالكي املصري، ولد سنة ) 250(

ـ 214تويف . من تآليفه املختصر الكبري والصغري واألوسط. مسع من مالك والقعنيب وغريمها انظـر  . (هـ
  ).1/59: ، وشجرة النور2/163: ، والديباج3/363: داركترمجته يف ترتيب امل

هـ، روى عن 140هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري املصري، ولد سنة ) 251(
املدونة، : من مؤلفاته. مالك وسفيان بن عيينة وغريمها، وعنه اإلمام سحنون واحلارث بن مسكني وغريمها

: ، وـذيب الكمـال  3/262: اترمجته يف ترتيب املـدارك . (هـ204تويف . واالختالف يف القسامة
  ).1/307: ، والديباج3/292

  .3/113: الفكر السامي) 252(
  .87: مباحث يف املذهب املالكي باملغرب، ص) 253(
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، علما أن املؤلفات اليت ألفت )254(فانصرفت مهم الفقهاء إىل شرح كتب املتقدمني مث اختصارها
كانت كبرية احلجم، سـهلة العبـارة،    يف عهد مبكر، خاصة يف القرن الثالث والرابع اهلجريني

واضحة األفكار مثل املدونة، واملوازية البن املواز، والواضحة البن حبيب، واملبسوطة للقاضـي  
إمساعيل، والنوادر والزيادات البن أيب زيد القريواين وغريها من املؤلفات اليت اعتربت من أمهـات  

  .الفقه املالكي
املطوالت الفقهية لربودة وقعت يف اهلمم، قـام أهـل    وملا عسر على املتأخرين حفظ هذه

القرن الرابع اهلجري باختصار هذه الكتب املطولة، فجاء عبد اهللا بن عبد احلكم وفضل بن سلمة 
اجلهين األندلسي، الذي اختصر املدونة والواضحة واملوازية وغريها، مث حممد بـن عبـد اهللا بـن    

للمدونة الكربى، واختصرها أيضا ابـن أيب زمـنني    عيشون الطليطلي صاحب املختصر املشهور
والرباذعي يف كتابه املشهور بالتهذيب، وبالكتاب وباملدونة، اختصر فيه خمتصـر ابـن أيب زيـد    

مث جاء أبو عمرو عثمان بن احلاجب يف أواسط القرن السابع واختصر ذيب الرباذعي . القريواين
وبعده الشيخ خليل فيما بعد، وهناك بلغ . ع األمهاتيف كتابه املعروف باملختصر الفقهي أو جام

االختصار غايته، ألن خمتصر خليل أصبح يعرف مبختصر خمتصر املختصر، بتكرار اإلضافة ثـالث  
  .)255(مرات وإن أخل بالفصاحة كما قال احلجوي

  :ويستخلص مما سبق أن ظاهرة االختصار تعود ألسباب عدة
ليت كانت يف الدراسة والفتوى، فتتطلب قراءـا زمنـا   منها ما يتعلق باملطوالت الفقهية ا

طويال، لذلك جلأ هؤالء العلماء إىل اختصارها وتقليل ألفاظها تيسريا للحفظ، وكذا مجع ما هـو  
  .)256(متفرق يف كتب املذهب من الفروع ليكون أمجع

لعلماء ومنها ما يعود إىل األوضاع السياسية؛ حيث إن الدولة العباسية اليت كانت تشجع ا
وتقرم هلا، انقسمت إىل دويالت صغرية، ووقع هذا االحنالل مل يعد هناك تشجيع وال تقريـب،  
فكانت النتيجة فتور اهلمم والوقوف عند ما ورثوه عن أسالفهم، يضاف إىل ذلك وجود بعـض  

                                                           
  .140: ، واملدخل يف التعريف بالفقه، ص1/177: املدخل الفقهي العام) 254(
  .88: الفقه املالكي، ص، مباحث يف 4/457: الفكر السامي) 255(
  .88: مباحث يف الفقه املالكي، ص) 256(
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بـاب   من مل يتأهل لالجتهاد يدعيه ويفيت الناس برأيه فعمدوا إىل سد الطريق أمامهم فنادوا بقفل
  .)257(االجتهاد وقد جر هذا العمل على الفقه ويالت وويالت، فبسببه وقف الفقه عن التقدم

وهكذا وصل الفقه اإلسالمي مع اية القرن السابع اهلجري إىل حالة ركود واحنطاط مثري، 
وإن كان برز بعض فحول الفقهاء األصوليني؛ ففي هذه املرحلة غلب على الفقهاء التقليد املطلق 

ذاهب األئمة األربعة بعدما كان علماء املرحلة األوىل جيتهدون يف علـل األحكـام واسـتنباط    مل
القواعد والترجيح بني آراء األئمة، وهذا التقليد أضر بالفقه ضررا بالغا؛ فقد أضاع جهد رجالـه  

روع الذين حنا أغلبهم منحى االختصار ومجع الف )258(الذين وقفوا حيام على تفهم أقوال أئمتهم
  .الكثرية يف عبارات تشبه األلغاز

إذا كان هذا حال الفقه فإن أوضاع العلوم األخرى، ومن بينها علم احلـديث ال ختتلـف   
كثريا عما سبق، فما هي إذن بعض املختصرات يف علوم احلديث؟ وما هو موقف علماء احلديث 

  ث؟من اختصار احلديث؟ وأخريا ما هو أثر هذا االختصار على علوم احلدي
  .تلك أسئلة سيجيب عنها املبحث املوايل

  
  املبحث الثالث

  املختصرات يف علوم احلديث
  

  

تعترب علوم احلديث من أهم العلوم اإلسالمية اليت اهتم ا العلماء واحملدثون وغريمها؛ حبيث 
من مل يعرف ذلك ال ميكن له أن خيوض يف علم احلديث، ألا الوسائل اليت يسـتعملها احملـدث   

أخـذ  »�د الوصول إىل مبتغاها وعلى سبيل املثال معرفة تاريخ الرجال والكىن واأللقاب، مث قص
رواة احلديث يهتمون باجلمع والتأليف يف أول القرن الثالث، ومل يزل التأليف يف احلديث متواليـا  

ـ   رج إىل أن ظهر اإلمام البخاري، وبرع يف علم احلديث وحصل له فيه املرتلة العليا فـأراد أن خي
                                                           

  .137-136: املدخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي، ص) 257(
  .141: نفسه، ص) 258(
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الصحيح وجيعله يف كتاب على حدة فألف كتابه املشهور بصحيح البخاري، وأورد فيه ما تبني له 
واقتفى أثره يف ذلك مسلم بن احلجاج وكان من اآلخذين عنه واملستفيدين منه، فـألف  . صحته

كتابه املشهور بصحيح مسلم فلقب هذان الكتابان بالصحيحني، وكانت كتب احلديث قبل هذا؛ 
ال تبني للناظر فيها درجة احلديث من الصحة إال بعد البحث عن أحوال رواته وغري ذلـك   حبيث

  .)259(مما هو معروف عند أهل احلديث
  :وتوالت املؤلفات بعد ذلك بغزارة إىل أن عرف هذا العلم بدوره خمتصرات، أمهها

هم أبو حممـد  خمتصر ابن عبد اهللا بن عبد امللك بن مروان بن عبيد اهللا، الكاليب، موال-1
هو احلافظ الثقة العالمة أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن : قرطيب، يعرف بابن أيب أخي ربيع الصباغ

. مسند بقي بن خملـد وتفسـريه  " اختصر. "مسع ابن وضاح وكان بصريا بالرجال والعلل.. حنني
  .)260()هـ318.ت(مات يف سنة مثان عشرة وثالمثائة 

مام الثقة أبو بكر أمحد بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن احلافظ اإل: خمتصر ابن السن-2
، وراوي سـنن  "عمل اليوم والليلـة "موىل جعفر بن أيب طالب، صاحب  )261(أسباط الدينوري

مات سنة أربع وستني وثالمثائـة عـن   ". اتىب"اختصر السنن ومساه . كان دينا صدوقا. النسائي
  .)262( )هـ364.ت(بضع ومثانني سنة 

وله اختصار البخاري مشهور مسـاه التصـحيح يف   : .. احلافظ أبو ذر اهلروي خمتصر-3
  .)263( )هـ433.ت(تويف سنة ثالث وثالثني وأربعمائة . اختصار الصحيح، قاله يف املدارك

خمتصر االستذكار يف علماء األمصار مما رمسه اإلمام مالك يف املوطإ من الرأي واآلثار، -4
واختصر ابن عبد الرب أيضا يف كتاب الكـايف يف  ). هـ463.ت(ليوسف بن عمر بن عبد الرب 

وشرح كتاب التمهيد أبو عبد اهللا . واختصره هو أيضا يف كتاب التقصي يف احلديث النبوي. الفقه
األنصاري يف القرن اخلامس اهلجري بعنوان التقريب لكتاب التمهيد مكتبـة القـرويني بفـاس    

                                                           
  .كتاب معرفة علوم احلديث للحاكم النيسابوري، مقدمة املصحح لألستاذ الدكتور معظم حسني) 259(
  .212-5/211: ترتيب املدارك) 260(
  .3/939: اظ للذهيبتذكرة احلف) 261(
  . 2/940: نفسه) 262(
  .د3928: ، رقمه باخلزانة العامة255: طبقات املالكية ص)263(
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  .)264(م1272/هـ671القرطيب املتوىف هـ، واختصره حممد بن أمحد بن فرح 519
. ، حذف فيه أسانيد املوطـإ --هـ824خمتصر املوطإ، حملمد بن تومرت املتوىف سنة -5

  .)265(1907طبع يف اجلزائر سنة 
خمتصر عمر بن أمحد بن عمار بن موسى األنصاري طرياين أبو علي الزبار، تال على أيب -6

ث عن أبيه عبد اهللا بن حسن بن جمـرب، وابـن   راوي احلدي. عمرو عياش بن الصقيل وابن برال
واختصر صحيح مسلم اختصارا حسنا، وأضاف إليه زيادات البخـاري يف صـحيحه،   . خلفون

وكان اختصاره إياه بإشارة شيخه ابن حممد بن حوط وإمداده إياه فيه بفضل معرفته فجاء مـن  
  .)266( )هـ637.ت(تمائة تويف أبو علي هذا سنة سبع وثالثني وس. أنبل املختصرات وأنفسها

مطبوع، توجد نسخة منه باخلزانة احلسنية حتـت  . حاشية خمتصر البخاري، أليب مجرة-7
  .)267(374رقم 

خطـه مغـريب م   . اختصار أحاديث األحكام حملمد عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي-8
  .)268(2366رقمه  19س  55ق 14×19.5

كانت منارة للمختصرين يف جل علـوم   كما جيب التنبيه إىل أن مقدمة ابن الصالح»…
احلديث، فقد اهتم علماء احلديث باختصارها وشرحها ووضع نكت عليها، لذا جند كـال مـن   
الزين العراقي والبدر الزركشي واحلافظ ابن حجر عملوا عليها نكتا، فنكـت العراقـي تسـمى    

ر تسـمى باإلفصـاح   بالتقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح، ونكت ابن حج
بتكميل النكت على ابن الصالح، واختصره مجاعة منهم قاضي القضاة بالديار املصرية بدر الدين 

هـ، ومسـاه  733حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا ابن مجاعة الكناين احلموي الشافعي املتوىف سنة 
الصـدد، ولعـل   ، إىل غري ذلك من االختصارات يف هذا )269(باملنهل الروي يف احلديث النبوي

                                                           
  .3/276: تاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان) 264(
  .3/279: نفسه) 265(
  .441-440: الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، القسم الثاين، ص) 266(
  .374: انة احلسنيةحاشية ابن أيب مجرة، رقمه باخلز) 267(
  .3/74: فهرس املخطوطات الوطنية، تونس) 268(
  .مقدمة املصحح، طبعة دار الكتب العلمية: كتاب معرفة علوم احلديث) 269(
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احلديث جيرنا إىل أن نعطي نبذة قصرية عن اختصار احلديث وموقف الفقهاء من ذلك، كما نعلم 
أن العلماء انشغلوا قدميا وحديثا مبوضوع اختصار احلديث، فهناك من منع اختصارها، وهناك من 

ـ  . أجاز ذلك ديدا ولعل اال ال يتسع لسرد ما كتب يف املوضوع وسأختصر ذلك اختصـارا ش
  : مبينا موقف الفقهاء، من ذلك

إن اختصار احلديث أو االقتصار على بعض منه أو حذف بعض من األساليب اليت مارسها 
العلماء املهتمون بعلوم احلديث، واختصار احلديث إما أن يكون عند الرواية للحـديث، حبيـث   

إىل هذا الشيخ حمـي  يعمد املصنف إىل حديث فيجزئه على مباحث خمتلفة من صنفه، وقد أشار 
املوضوع األول عـن  (الدين عبد احلميد؛ حيث يرى أن االختصار يف علوم احلديث موضوعات 

الرواية، واملوضوع الثاين يف الكتب املصنفة، بأن يعمد املؤلف إىل تقطيع احلديث ويضع كل قطعة 
االقتصار على بعضه إذاً فاملراد بتقطيع احلديث . )270(منه يف الباب الذي يستشهد ا على مسائل

  .أو حذف بعض منه أو اختصاره واحلديث ببعضه فقط
  موقف العلماء من اختصار احلديث

لقد ذكر هذه املسألة غري واحد من أهل العلم الذين صنفوا يف اصطالح احملـدثني وبينـوا   
 حكم اختصار احلديث وتقطيعه وروايته على النقصان وهذا ما سأذكره هنا بإذن اهللا مستعرضـا

  :)271(أقوال العلماء يف املسألـة، وقد اختلفـوا فيها وتضاربت أقواهلم وآراؤهم على أقوال هي
  املنع مطلقا-1

ذهبت طائفة من العلماء إىل أن اختصار احلديث وتقطيعه ال جيوز مطلقا وهذا بناء علـى  
يـؤدي إىل  قوهلم باملنع من الرواية باملعىن، ألن اختصار احلديث يف نظرهم وحذف بعض أطرافه 

وقد قال كـثري  »: إبطال معىن احلديث وإحالته ويف هذا احلكم يقول اخلطيب البغدادي رمحه اهللا
على أن رواية احلديث على النقصان واحلذف لبعض منه غري جـائز  . ممن منع نقل احلديث باملعىن

يز أن حيـذف  ألا تقطيع اخلرب وتغيريه فيؤدي ذلك إىل إبطال معناه وإحالته، وكان بعضهم ال جي

                                                           
  .224: ألفية السيوطي، شرح وحتقيق حميي الدين عبد احلميد، ص) 270(
  .261: م، ص1995/هـ1415، 12: جملة دار احلديث احلسنية، العدد) 271(
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  . )272(«منه حرف واحد
ألن رواية احلديث (...) »: يف هذا املعىن إذ يقول -رمحه اهللا–وقد أشار اإلمام السخاوي 

على النقصان واحلذف لبعض منه يقطع اخلرب ويغريه عن وجهه، ورمبا حصل اخللل واملختصـر ال  
  .)273(«يشعر

ين يرون أو يذهبون هذا املذهب؛  قوال عن بعض األئمة الذ -رمحه اهللا-وقد ساق اخلطيب 
واهللا إين ألحـدث  »: أي منع التقطيع واالختصار فروى بسنده عن عبد امللك بن عمـري قـال  

. ، وهذا يدل على حتفظ عبد امللك بن عمري من اختصار احلديث)274(باحلديث فما أدع منه حرفا
ن النيب صلى اهللا عليـه  ال حيل اختصار احلديث، أل: وروى أيضا بسنده عن اخلليل بن أمحد قال

، فمىت اختصر مل يفهم املبلَّغ معىن )275(«رحم اهللا امرأ مسع مقاليت فأداها كما مسعها»: وسلم قال
  .)276(«احلديث

وخمتصر القول أن هذا الرأي القائل باملنع من تقطيع احلديث أو اختصاره يتحرى الدقـة يف  
على الوجه الذي مسعه به دون تدخل يف نقل احلديث، وإم يرون أن الواجب هو تأدية احلديث 
  .ألفاظ متنه بالنقص أو الزيادة أو التقطيع أو االختصار

  اجلواز مطلقا-2
لقد أيد كثري من العلماء هذا املذهب ورأوا أن األحاديث الطويلة جدا تدعو الضـرورة إىل  

وكثري »: إذ يقول -رمحه اهللا-اختصارها وتقطيعها، ولقد أشار إىل هذا املعىن اخلطيب البغدادي 
  . )277(«من الناس جيوز ذلك؛ أي التقطيع للراوي على كل حال، ومل يفصلوا

                                                           
  .224: ية للخطيب، صالكفا) 272(
، 2/221: فتح املغيث شرح ألفية احلديث للعراقي لشمس الدين السخاوي. 2/221: املصدر نفسه) 273(

  .حممد عثمان، الطبعة السلفية، املدينة املنورة: حتقيق
أمحد عمر هاشم، طبعة دار الكتاب العـريب،  : الكفايـة يف علم الرواية للخطيـب البغدادي، حتقيق) 274(

  .224: ص
، وابن 242: ، وابن ماجه2658-2657-2556: ، والترمذي3660: احلديث أخرجه أبو داود) 275(

  .زوائد ابن حبان 72: حبان
  .225: الكفاية، ص) 276(
  .224: املصدر نفسه، ص) 277(
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ومنهم من جوز ذلك وأطلـق  »: يف مقدمته إذ يقول -رمحه اهللا-وأكد ذلك ابن الصالح 
: وقد قيد هذا اإلطالق املذكور بعض العلماء وعلى رأسهم الترميسي إذ يقول. )278(«ومل يفصل

قا، لكن إذا مل يكن احملذوف متعلِّقا باملأيت به تعلقا خيل حذفه باملعىن كاالستثناء جيوز مطل: وقيل»
  .)279(«والغاية والشرط فقد حكي االتفاق على املنع حينئذ

أن اختصار احلديث يف كتب األطراف جائز ولو مل  -رمحه اهللا-وقد ذكر اإلمام السيوطي 
حلديث ليسهل على القارئ معرفة مظانــها  يكمل املعىن، ألن هذه الكتب تعىن بذكر أطراف ا

جيوز يف كتابة األطراف االكتفاء بـبعض احلـديث   »: األصليـة، ويقـول يف هـذا الصـدد
  ...مطلقا

  اجلواز بشروط مقيدة-3
املذهب الثالث يرى ضرورة رواية احلديث كاملة إذا مل يروها غريه، يقول العراقي يف هذا 

إنه إذا مل يكن رواه على التمام مرة أخرى هو وغريه مل  -الثأي املذهب الث-والثالث »: الصدد
وقد أشار الطييب إىل املنع مطلقا يف . )280(«جيز، وإن رواه على التمام مرة أخرى هو أو غريه جاز

مع جتويز الرواية باملعىن إذا  -أي اختصار احلديث-ومنهم من منعه (...) »: هذا الصدد إذ يقول
  .)281(«ريه على التماممل يكن قد رواه هو أو غ

وال أريد أن أسهب القول يف ذلك بقدر ما أريد اإلشارة فقط إىل أن اختصـار احلـديث   
عرف جدال كثريا عند الفقهاء احملدثني، وقد أسهب القول يف اختصار احلديث وتقطيعه األسـتاذ  

  .)282(عبد اهللا جدات يف جملة دار احلديث احلسنية
يف كتابه الكفاية، وعليه فال جيوز  -رمحه اهللا-ه البغدادي وخمتصر القول يف املسألة ما ذكر

االختصار يف حديث يتضمن حكما متعلقا بغريه، وأمرا يلزم يف حكم الدين ال يتبني املقصد منـه  

                                                           
التقييـد واإليضـاح للعراقـي، طبعة دار احلديـث للطباعـة : مقدمـة ابن الصـالح، ومعـها) 278(

  .190: والنشر، ص
  .، الطبعة الثالثة161: منهج ذوي النظر شرح منظومة علم األثر للسيوطي حملمد حمفوظ، ص) 279(
  .162: منهج ذوي النظر، ص) 280(
  .119: صبحي السامرائي، ص: اخلالصة يف أصول احلديث للحسني بن عبد اهللا الطييب، حتقيق) 281(
  .249: ، ص12: جملة دار احلديث احلسنية، العدد) 282(
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ألنه يدخله فساد وإحالة ملعناه، وسد لطريق العلم باملراد ... إال باستماع اخلرب على متامه وكماله
ذلك عليه، بني أن يكون قد رواه غريه مبينا، أو هو مرة قبلها، أو مل يكن  منه، فال فرق يف حترمي

ذلك، ألنه قد يسمعه ثانيا منه، إذا رواه ناقصا غري الذي مسعه متاما فال جيوز رواية ما حل هـذا  
احملل من األخبار، إال على التمام واالستقصاء، اللهم إال أن يروي اخلرب بتمامه غريه، ويغلب على 

واية على النقصان إن من رواه له قد مسعه من الغري متاما وأنه حيفظه بعينه، ويتذكر بروايته له ظن ر
  .)283(بعض باقي اخلرب، فيجوز له ذلك فإن شاركه يف إمساع غريه مل جيز

فأما اختصار احلديث واالقتصار على بعضه؛ ففيه مذاهب »: ويقول النووي يف هذا الصدد
كان غري مرتبط بالباقي؛ حبيث ال ختتلف الداللة بفصله، كاحلـديثني  كثرية والصحيح جوازه إذا 

  .)284(«املستقلني، ومنعه إن مل يكن كذلك
وإذا كان هذا حال علوم احلديث فإن علوم القرآن ال ختتلف كثريا عما سبق؛ حبيث اهـتم  

نا إىل أن الفقهاء ا وألفوا كتبا كثرية، غري أن خمتصرات يف هذا العلم قليلة، وهـذا مـا يـدفع   
ما هي املختصرات يف علوم القرآن؟ مث إىل أي حد عرف هذا العلم هذه الظاهرة؟ وأخريا : نتساءل

  ما هو أثر هذه املختصرات يف علوم القرآن؟ 
  .تلك أسئلة سيجيب عنها الفرع املوايل

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .226: ة للخطيب البغدادي، صالكفاي) 283(
علي حسن علي عبد احلميد، طبعة دار : ، حتقيق101: ما متس إليه حاجة القارئ لإلمام النووي، ص) 284(

  .الكتب العلمية، بريوت، لبنان، دون تاريخ
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  املبحث الرابع
  املختصرات يف علوم القرآن

  

  
مبني، وكان القوم الذين نزل عليهم القرآن عربـا خلصـا    نزل القرآن الكرمي بلسان عريب

يفهمونه مبقتضى السليقة العربية واللسان العريب، غري أن القرآن يعلو على سائر الكالم بألفاظـه  
وأساليبه اللغوية والبالغية فضال عن معانيه، ولذا فقد كان القوم يتفاوتون يف فهمه وإن كان كل 

  .جازه فكان بعضهم يفسر ما غمض على اآلخر من معانيهمنهم يدرك ما يوقفه على إع
على القرآن يتلونه حق تالوته ويدرسـونه حـق    -رضي اهللا عنهم-وهكذا أقبل الصحابة 

بعد أن كانوا قبل نزولـه يف أدىن   -خري أمة أخرجت للناس-الدراسة، مث يعملون به حىت صاروا 
  …)285(درجات اجلاهلية فأعزهم اهللا بالقرآن

رضـي اهللا  -ع الفتوحات اإلسالمية رقعةُ مدارس التفسري وشـارك الصـحابة   واتسعت م
  .)286(يف فتح إفريقية -عنهم

كما قام التابعون ذه املهمة؛ فقد دخل القريوان عدد من التابعني بقصد تعلـيم أهلـها،   
ويبدو أن أثر هذه . )287(وكان لبعضهم صلة خاصة بالقرآن الكرمي حفظا وقراءة وتفسريا ودراسة

حلركة القرآنية كان كبريا يف رسم االجتاه العلمي لألفارقة، فكان أغلب اجتاههم اجتاها فقهيا، بل ا
  .)288(ويظهر ما هو أشد من ذلك حني نعلم قلة وندرة املصحف يف تلك الفترة

ويظهر االجتاه الفقهي يف اختيارات القراءات؛ فحني كان املذهب احلنفي هـو الشـائع يف   
القرن الثالث، كانت القراءة الشائعة هي قراءة محزة ومل يكن يقرأ حبرف نافع  القريوان إىل أوائل

                                                           
التفسري الفقهي يف القريوان حىت القرن اخلامس اهلجري، للدكتور فهد بن عبد الرمحن بن سـلمان،  ) 285(

  .7: ص
التفسري الفقهي يف القريوان حىت القرن اخلامس اهلجري، للدكتور فهد بن عبد الرمحن بن سـلمان،  ) 286(

  .، طبعة السعودية، طبع على نفقة خادم احلرمني8: ص
  .9: نفسه، ص) 287(
  .10: نفسه، ص) 288(
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وعندما ساد املـذهب املـالكي يف القـريوان    . ، وهي القراءة املشهورة بالكوفة)289(إال خواص
: انتشرت قراءة نافع اليت قال عنها اإلمام مالك قراءة أهل املدينة سنة،  قيل له قراءة نافع؟ قـال 

  .)290(نعم
زداد التعصب لقراءة نافع بازدياد التعصب ملذهب مالك؛ فاإلمام سحنون الذي محل لواء وي

وكـان  . املذهب املالكي بإفريقية وابنه حممد حيسن قراءة نافع ويلزم املؤدب أن يعلمها لألطفـال
املذهـب املالكي حصنا منيعا وقى أهل إفريقية شر الضالالت، وعز أكسبهم قومية نافحــوا  

  ...قاوموا الدخالء من ذوي السلطان، وسدا عظيما عن تيارات الفرق الضالةدوا و
ويبدو يل أن اجتاه العلماء اجتاها فقهيا كان على حساب العلوم األخرى، وإذا كان األمـر  

، وخاصة مؤلفات خمتصـرة يف علـوم   )291(كذلك فال عجب أن تقل املؤلفات يف العلوم القرآنية
ام بالقرآن والقراءات متزايد منذ نزوله، إال أن البحث والتـأليف يف  القرآن بالرغم من أن االهتم

جمموعة من املواضيع املتعلقة باكتشاف أغوار القرآن غائبة إىل حد ما ومل يواكب ذلك ما حدث 
يف احلديث والفقه اللذين ظهرت فيهما  مؤلفات كبرية حىت اية القرن الثالث ودخـول القـرن   

املؤلفات املستقلة يف الدراسات الوفية العربية العامة والدراسات الصوفية الرابع؛ حيث بدأت تظهر 
  …اخلاصة بأصوات القرآن الكرمي

، قائمة أمساء املؤلفني الـذين ألفـوا يف   "الفهرست"وقد ذكر ابن الندمي يف مؤلفه املشهور 
  .)292(القراءات منذ البداية إىل عصره، وهو القرن الرابع اهلجري

كذلك يف قلة ونذور املؤلفات القرآنية فإن املختصرات يف علوم القرآن أقل وإذا كان األمر 
رغم ذلك حاولنا استقراء بعض املختصرات اليت توصل إليهـا البحـث وإن   . ظهورا عن ذكره

كانت قليلة فهي ترينا أن هذا امليدان أيضا مل ينج بدوره من هذه الظاهرة، لذا فأهم خمتصـرات  
  : علوم القرآن، ما يأيت

                                                           
  .2/112: تاريخ العلماء والرواة للعلم األندلسي) 289(
  .332-2/331: بن اجلزريغاية النهاية يف طبقات القراء ال) 290(
  .13: التفسري الفقهي يف القريوان حىت القرن اخلامس اهلجري للدكتور فهد بن عبد الرمحن، ص) 291(
النشر يف القراءات العشر البن اجلزري منوذجا، حبث لنيل دبلـوم  : الدرس الصويت يف كتب القراءات) 292(

  .17: بو محاد إبراهيم، صاألستاذ إد : املدرسة العليا لألساتذة، الرباط، إعداد
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له كتاب يف الفقه، أجاب فيه عن مسائل املختصـر  ... خمتصر أيب طاهر حممد بن أمحد-1
  …)293(هـ367هـ وتويف سنة 279ولد سنة .. املزين على قول مالك واختصر تفسري اجلياين

خمتصر حممد بن شريح بن أمحد بن حممد بن شريح الزعيين، من أهل إشبيلية، يكىن أبـا  -2
ومسع مـن أيب ذر اهلـروي صـحيح    . رق سنة ثالث وثالثني وأربعمائةرحل إىل املش. عبد اهللا

البخاري وأجاز له، ومسع من أيب العباس بن نفيس مبصر، من أيب القاسم الكحال، و أيب احلسـن  
وأليب عبد هذا كتاب الكايف بني القراءات من تأليفه،  وكتـاب التـذكرة،   … الفطري وغريهم

وكان من مجلة املقرئني وخيارهم ثقـة يف  . وي وغري ذلكواختصار كتاب احلجة أليب علي العش
تويف يوم اجلمعة عند صالة العصر، ليوم الرابع من شوال من سنة ست وأربعني وأربعمائة . روايته

  …)294( )هـ446.ت(
خمتصر أمحد بن علي بن حممد بن علي بن سكن، من أهل مريبط، عمل ببلنسية، رحل -3

يب الفضل جعفر بن أيب الربكات اإلسكندارين بكتاب التقرير أليب إىل املشرق وأخذ القراءات عن أ
ونـزل  . الفخام ومسع أبا القاسم بن الوجيه وأبا حممد عبد العزيز بن سحنون الغماري وغريمهـا 

... الفيوم من صعيد مصر، وقرأ هناك واختصر كتاب التسيري أليب عمرو املقرئ ومساه بالتـذكري 
  .)295( )هـ640.ت(ائة وتويف يف حنو األربعني وستم

  
  
خمتصـر أمحـد بن حممـد القيسـي من أهـل قرطبـة، يعرف بـابن أيب حجـة،   -4

... منهاج العباد وكتاب تفهيم القلوب وآيات عالم الغيـوم : وله تأليف منها... يكىن أبا جعفر
  .)296()هـ643.ت(تويف سنة ثالث وأربعني وستمائة ... وخمتصر التبصرة ملكي يف القراءات

تصر أبو حممد مكي بن أيب طالب، واختصار احلجة للفارسـي واختصـار أحكـام    خم-5

                                                           
  .91: شجرة النور البن خملوف، ص) 293(
  .3/809: الصلة) 294(
  .1/161: التكملة لكتايب الصلة) 295(
  .1/162: كتاب التكملة) 296(
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إال أـم مل  ... ، يقع يف أربعة أجزاء)هـ437-هـ355( )298(ملكي بن أيب طالب )297(القرآن
يذكروا األصل الذي اختصره مكي، واملشهور عند املالكية خاصة هو أحكام القرآن إلمساعيل بن 

  .)299()هـ282.ت(إسحاق القاضي 
من األئمة يف اللغة العربية، ألـف يف  : خمتصر حممد بن احلسن الزبيدي النحوي أبو بكر-6

  .)300(اختصارا حسنا، ومجع فيه األبنية" العني"، واختصر كتاب "الواضحة"النحو كتابا مساه 
تلك نبذة عن املختصرات يف علم القرآن وقد أحدثت هذه املختصرات أثرا كبريا يف مسار 

تأليفية يف علم القرآن رغم قلتها، كما أن البحث مل ينصرف إىل استقصاء كل مـا  التوجهات ال
  .ألف يف خمتصرات القرآن بقدر ما يهدف إىل إبراز هذه الظاهرة اليت تعرفها أيضا علوم القرآن

فما هي خمتصـراته؟ وإىل أي  . وهناك علم آخر يعرف هذه املختصرات، إنه علم األصول
يف إثراء مكتبة األصول؟ وما هي أثر هـذه املختصـرات يف علـم     حد أسهمت هذه املؤلفات

  األصول؟ 
  .تلك أسئلة سيجيب عنها الفرع املوايل

    

                                                           
  .8/13: املدارك) 297(
العالمة املقرئ، أبو حممد مكي بن أيب طالب محوش بن حممد بن خمتار القيسـي،  : مكي بن أيب طالب) 298(

ـ 437هـ، تويف سنة 355ولد بالقريوان سنة . مث القرطيب، صاحب التصانيفالقريواين،  انظـر  . (هـ
، وبغية امللـتمس  4/737: ، وترتيب املدارك1367: ، رقم ترمجته655: ترمجته يف جذوة املقتبس ص

  ).5/274: ، ووفيات األعيان469: ص
فهد بن عبد الرمحن بـن سـليمان   التفسري الفقهي يف القريوان حىت القرن اخلامس اهلجري، للدكتور ) 299(

  .20: الرومي، ص
  .1/85: جذوة املقتبس) 300(
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  املبحث اخلامس
  املختصرات يف علم األصول

  

  
يعترب علم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية اليت ال غىن عنها للمجتهد والفقيـه وحـىت   

أول من وضع نواة علم األصـول بواسـطة    -رمحه اهللا-افعي عموم املثقفني، ويعترب اإلمام الش
رسالته اليت تعترب النواة هلذا العلم، ومن مث اهتم علماء األصول بدراسة مدققة الستخراج القواعد 
األصولية منها ووضع أسس علمية متينة انطالقا من هذا الكتاب، فأخذ العلماء يهذبون ما حيتاج 

ل ما هو يف حاجة لذلك، ويشيدون بناء صرح هـذا العلـم   للتهذيب، وينقحون ويوضحون ك
العظيم، ولشرف هذا العلم وعلو مرتلته التفت يف خدمته كل عقول املسلمني الذين هلم اهتمـام  
مبيدان التشريع، مع اختالف مذاهبهم العقدية والفقهية، ومازال األمر يسري ذلك املسـرى إىل  

  .يومنا هذا
قالين والقاضي عبد اجلبار املعتزيل مها اللذان مجعا شتات علـم  ويعترب القاضي أبو بكر البا

، )301(أصول الفقه، وفكا رموزه، ومهدا سبله وشرحا غوامضه، مث جاء الناس من بعدمها فتبعومها
وزاد " تقومي األدلـة "وأسس أبو زيد الدبوسي علم اجلدل وضمنه كتابه . وساروا على منهجهما

قسما ثامنا على األقسـام  " التاج السبكي"ها غريهم؛ فقد زاد بعض األصوليني مسائل سبقوا إلي
السبعة اليت قسمت هلا أفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو قسم ما دار من أفعاله عليه الصـالة  

  .)302(والسالم بني أن يكون شرعيا وبني أن يكون جبليا
العفو ليس واحـدا   وزاد أبو إسحاق الشاطيب على األحكام اخلمسة مرتبة العفو، وقال إن

اإلمام داود بن علـي   -على ما يظهر-وقد اتبع يف ذلك . )303(من تلك األقسام اخلمسة املعروفة
الظاهري؛ حيث صرح بنفس هذا الذي قاله الشاطيب على ما هو منقول عنه، وعاجل ابـن حـزم   

                                                           
  .36: كتاب منهج األصوليني يف حبث الداللة اللفظية الوضعية، لألستاذ ميلود السريري، ص) 301(
  .2/266: االبتهاج) 302(
  .1/107: املوافقات) 303(
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  .)304(التناقض يف النصوص بأسلوب مل يسبق إليه
وفسـر اآلمـدي   . )305(ف ملصطلح دليل اخلطـاب وبدأ ابن فورك مصطلح املفهوم املخال

بأنه اللفظ الدال  )308(وفسر اإلمام الرازي املطلق. )307(، وهو تفسري انفرد به)306(السبب بالباعث
على احلقيقة من حيث إا هي من غري أن تكون فيها داللة على شيء من قيود تلك احلقيقة سلبا 

لماء يف بناء هذا العلم بالبحـث والزيـادات   وهكذا  عمل الع. )309( ...كان ذلك القيد أو إجيابا
املختلفة، ويسهل معرفة ما زيد يف كل مسألة، إذ يعتمد املصنفون األصوليون إبراز ذلك عند كل 

  .)310(مسألة وما فيها من حبث
وأمام هذه النهضة العلمية األصولية جعلت املهتمني بذلك البحث على طرائق خمتلفة تسهل 

صولية الستنباط األحكام الشرعية يف النصـوص القرآنيـة واحلديثيـة    للباحث استعمال وسائل أ
طريقـة  : فعكف العلماء على اعتماد إحدى الطرائق املعروفة عند األصوليني، وهناك طريقتـان 

وتقوم طريقة املتكلمني على أساس حتقيق القواعد مبا يوافق . املتكلمني أو الشافعية، وطريقة احلنفية
نقلية، وعدم النظر يف الفروع املذهبية، بينما تقوم طريقة احلنفية علـى أسـاس   الرباهني العقلية وال

حتقيق القواعد وفقا ملا نقل عن األئمة من فروع املسائل واعتبار الفروع هي األساس الذي يعتمد 
مجع "، وابن السبكي يف كتابه "التوضيح يف حل غوامض التنقيح"وشرحه " التنقيح"عليه يف كتابيه 

على اجلمع بني الطريقتني، عن طريق العناية بالقواعد وإقامة الربهان عليها وربط ذلـك  " اجلوامع
  .)311( ...بالفروع الفقهية

ولقد أفرزت الطريقتان جمموعة من املؤلفات العلمية األصولية كانت منار اختصار كـبري  

                                                           
  .163-2/161: اإلحكام يف أصول األحكام) 304(
  .، تعليق حممد حسن هيتو209-208: ات األصول للغزايل، صاملنخول من تعليق) 305(
  ، 1/182: اإلحكام يف أصول األحكام، لإلمام سيف الدين اآلمدي) 306(
  .1/95: حاشية البناين) 307(
  .2/91: االبتهاج) 308(
  .1/355: احملصول لإلمام الرازي) 309(
  .38: د السريري، صمنهج األصوليني يف حبث الداللة اللفظية الوضعية، لألستاذ ميلو) 310(
  .م1995/هـ1414، سنة 448: ، ص12: جملة دار احلديث احلسنية، العدد) 311(
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  : وأهم هذه املختصرات اليت ظهرت على سبيل االختصار ما يأيت. لدى املؤلفني
  .)312(هـ403، أليب بكر الباقالين، تويف سنة خمتصر التقريب-1
، اجلزء األخري للمؤلف القاضي عبد الوهاب أبـو حممـد عبـد    اختصار عيون األدلة-2

هـ مل يذكر فيه اسـم الناسـخ، وال تـاريخ النسـخ     422الوهاب بن علي البغدادي، تويف 
، 8270رقمه يف الفـتخ  . 18، عدد األسطر 126نوع اخلط مغريب، عدد األوراق . هـ612

  .)313(8/291مصدرة املغرب فاس خزانة القرويني . 2618رقم احلاسوب 
اختصـر كتـاب الـدالئل الكـبري     ... أبو سعيد عمران بن عبد ربه املعافريخمتصر -3

  .)314()هـ421.ت(لألصيلي، وتويف بقرطبة سنة إحدى وعشني وأربعمائة 
واختصر ... أمحد بن رشد، الشهري باحلفيدحممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن خمتصر -4

  .)315(هـ595املستصفى يف األصول، تويف سنة 
. علي بن عبد الرمحن أبو احلسن املعروف بابن أيب جقوت بني اجليم والقـاف خمتصر -5

قاضي اجلماعة مبراكش وداره تلمسان، روى عن أيب علي، وابن أيب سعيد وأيب عبد اهللا اخلوالين، 
مساه باملقتضب األشـفى مـن أصـول املستصـفى، تـويف سـنة       . ول الفقهوله خمتصر يف أص

  .)316(هـ577
، خمتصر حتقيق األمـل يف علمـي األصـول    خمتصر قواعد األصول ومعاقد الفصول-6

واجلدل لصفي الدين عبد املومن بن كمال الدين عبد احلق البغدادي احلنبلي، تصحيح ومراجعـة  
  .)317(أمحد حممد شاكر

  .)318(للموقف لسليمان بن عبد القوي الطويف الصرصري احلنبلي ظرخمتصر روض النا-7

                                                           
  .7/70: املدارك) 312(
  .441: فهرس لكتب الفقه احلنفي واملالكي، ص) 313(
  .2/654: ، الصلة7/295: املدارك) 314(
  .259: تاريخ التشريع للخضري، ص) 315(
  .295: ألبار، صاملعجم يف أصحاب القاضي الصديف البن ا) 316(
  .22736خزانة اململكة العربية السعودية، الدار البيضاء، رقم ) 317(
  ، طبعة مؤسسة النور للطباعة 9610خزانة اململكة العربية السعودية، الدار البيضاء، رقم ) 318(
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، حملمد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي شرح املختصر يف أصول الفقه-8
  .)319(املعروف بابن النجار، حتقيق حممد الزحيلي

وتعليق لطه أمحد بن حممد بن قاسم الكوراين، حتقيق  سرد خمتصر املنار يف أصول الفقه-9
  .)320(شعبان حممد إمساعيل

  .)321(حملمد محادة خمتصر علم أصول الفقه اإلسالمي-10
، تأليف جنم الدين أليب الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبـد  شرح خمتصر الروضة-11

  .)322(الكرمي بن سعد الطويف، حتقيق عبد اهللا بن عبد احملسن التركي
فات علم األصول الذي عرف هـذا العلـم   وهكذا يتجلى لنا عدد كبري من خمتصرات مؤل

بدوره خمتصرات ليست بالقليلة مما يدل على أن هذه الظاهرة توغلت يف األصول على غرار بقية 
العلوم وإن كان توغلها متأخرا، إال أنه أحدث أثرا كبريا يف توجهات املؤلفات األصولية؛ حيـث  

  .ةعرفت بعض املؤلفات ذات القيمة العلمية خمتصرات متعدد
إذا علمنا هذا، فماذا عن خمتصرات املذاهب الفقهية؟ وما هو موقف الفقهاء منها؟ وما هي 

  دواعي هذه الظاهرة؟
  .تلك أسئلة سنتناوهلا يف الباب الثاين

 

  

  

                                                           
  .، طبعة دار الفكر11551نفسه، رقم ) 319(
  .، طبعة دار السالم89448نفسه رقم ) 320(
  .178665نفسه رقم ) 321(
  .، طبعة مؤسسة الرسالة63620نفسه رقم ) 322(
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  الباب الثاين
  املختصرات يف الفقه اإلسالمي بصفة عامة 

  والفقه املالكي بصفة خاصة
  

  

  توطئة

بصفة عامة عرفت تطورا كبريا منذ القرن الثالث إىل القـرن  مما ال شك فيه أن املختصرات 

السابع اهلجري، حيث ظلت الشروح واحلواشي هي السمات الغالبة على أهم مؤلفات الفقـه يف  

هذا الدور، خاصة وأم أغرقوا يف االختصار، حيث صار لفظ املنت مغلقا ال يفهم إال بواسـطة  

  .جله وقع االختصارالشروح واحلواشي، ففات املقصود الذي أل

  :وسأعاجل الكالم عن هذا الباب يف نطاق ثالثة فصول

  .املختصرات يف الفقه اإلسالمي بصفة ويف الفقه املالكي بصفة خاصة: الفصل األول

  .موقف الفقهاء من املختصرات: الفصل الثاين

  .دواعي املختصرات يف الفقه املالكي: الفصل الثالث

  .حث، ويف ضمنها فروعوتتضمن هذه الفصول عدة مبا

    



  فهرس األحاديث النبوية    

590   

  
  الفصل األول 

  المختصرات في الفقه اإلسالمي بصفة عامة
  

  

  تمهيد

الفقه هو معرفة أحكام اهللا تعاىل يف أفعال املكلفني بالوجوب واحلظر والنـدب والكراهـة   

واإلباحة، وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصه الشارع ملعرفتها من األدلة، فإذا اسـتخرجت  

يستخرجوا من تلـك األدلـة علـى     )323(وكان السلف. من تلك األدلة قيل هلا فقه األحكام

اختالف فيها بينهم، والبد من وقوعه ضرورة ألن األدلة غالبها من النصوص وهي بلغة العـرب  

ويف اقتضاءات ألفاظها لكثري من معانيها، وخصوصا األحكام الشرعية خالف بينـهم معـروف   

طرق يف الثبوت وتعارض يف أكثر أحكامها فتحتاج إىل التـرجيح وهـو   وأيضا، فالسنة خمتلفة ال

خمتلف باألدلة من غري النصوص خمتلف فيها، فالوقائع املتجددة ال توىف ا النصوص وما كان منها 

غري ظاهر يف النصوص فيحمل على منصوص ملشاة بينهما ومن هذه كلها مثـارات للخـالف   

  . ضرورية الوقوع

خلالف بني السلف واألئمة من بعدهم، مث إن الصحابة مل يكونوا كلهم أهل ومن هنا وقع ا

فتيا وال كان الذين يؤخذ عن مجيعهم، وإمنا كان ذلك خمتصا باحلاملني للقرآن، العارفني بناسخه 

ومنسوخه ومتشاه وحمكمه، وسائر داللته مبا تلقاه من النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو ممن مسعـه  

هم وكانوا يسمون لذلك القراء؛ أي الذين يقرأون الكتاب ألن العرب كانوا أمـيني،  منه من عليت

  . فاختص منهم من كان قارئا للكتاب ذا االسم لغرابته يومئذ

وبقي األمر كذلك صدر امللة، مث عظمت أمصار اإلسالم، وذهبت األميـة مـن العـرب    

اعة وعلما فبـدلوا باسـم الفقهـاء    مبمارسة الكتاب ومتكن االستنباط، وكمل الفقه وأصبح صن
                                                           

 .3/1045: الدكتور علي عبد الواحد وايف: مقدمة ابن خلدون، حتقيق) 323(
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  :)324(والعلماء ومن القراء، وانقسم الفقه بينهم إىل طريقتني

. وطريقة أهل احلديث، وهم أهل احلجـاز . طريقة أهل الرأي والقياس، وهم أهل العراق

يف أهل العراق ملا قدمنا، فاستكثروا من القياس ومهروا فيه، فلذلك قيل ) 325(وكان احلديث قليال

ل الرأي، ومقدم مجاعتهم الذي استقر املذهب فيه ويف أصحابه اإلمام أبو حنيفة وإمام أهل هلم أه

احلجاز مالك بن أنس والشافعي من بعده، مث أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمـل بـه   

وهم الظاهرية، وجعلوا املدارك كلها منحصرة يف النصوص واإلمجاع، وردوا القياس اجللي والعلة 

  . املنصوصة إىل النص، ألن النص على العلة نص على احلكم يف مجيع حماهلا

وكان إمام هذا املذهب داود بن علي وابنه وأصحاما، فكانت هذه املذاهب الثالثـة يف  

مذاهب اجلمهور املشتهرة بني األمة، وشذ أهل البيت من شيعة ابتدعوه وفقه انفردوا به وبنـوه  

الصحابة بالقدح، وعلى قوهلم بعصمة بعض األئمة ورفع اخلـالف   على مذهبهم يف تناول بعض

عن أقواهلم، وهي كلها أصول واهية وشذ مبثل ذلك اخلوارج، ومل حيفل اجلمهور مبذاهبهم بـل  

أوسعوها جانب اإلنكار والقدح، فال يعرف شيء من مذاهبهم وال نروى كتبهم، وال أثر لشيء 

بالدهم، وحيث كانت دولتهم قائمة يف املغرب واملشـرق   منها إال يف مواطنهم فكتب الشيعة يف

  . واليمن واخلوارج كذلك ولكل منهم كتب وتآليف وآراء له يف الفقه غريبة

مث درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته وإنكار اجلمهور على منتحليه، ومل يبق إال 

ف بانتحال مذهبهم علـى تلـك   ممن تكل )326(يف الكتب الدة، ورمبا يعكف كثري من البطاليني

الكتب يروم أخذ فقههم منها ومذهبهم، فال حيلو بطائل، ويصري إىل خمالفة اجلمهور وإنكـارهم  

  . عليه، ورمبا عد ذه النحلة يف أهل البدع بنقله العلم من الكتب من غري مفتاح املعلمني

  

ر إىل مذهب أهل وقد فعل ذلك ابن حزم باألندلس على علو رتبته يف حفظ احلديث وصا

                                                           
 .3/1046: مقدمة ابن خلدون) 324(
 .3/1046: نفسه) 325(
 .3/1047: نفسه) 326(
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الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه يف أقواهلم، وخالف إمامهم داود وتعرض لكثري من أئمة املسلمني، 

، وتلقوا كتبه باإلغفال والترك حىت )327(فنقم الناس عليه ذلك وأوسعوا مذهبه استهجانا وإنكارا

مذاهب أهل الـرأي مـن    إا ليحظر بيعها باألسواق، ورمبا متزق يف بعض األحيان، ومل يبق إال

العراق وأهل احلديث من احلجاز، فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقر عنده مذاهبهم أبو حنيفة 

النعمان بن ثابت؛ فمقامه يف الفقه ال يلحق، شهد له بذلك أهل جلدتـه، وخصوصـا مالكـا    

  . )328(والشافعي

اهلجرة رمحه اهللا تعـاىل،   وأما أهل احلجاز فكان إمامهم مالك بن أنس األصبحي إمام دار

واختص بزيادة مدرك آخر لألحكام غري املدارك املعتربة عند غريه، وهو عمل أهل املدينـة ألنـه   

رأى أم فيما يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون ملن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم، وهكذا 

ين ذلك عنه، وصار ذلك عنـده مـن   املباشرين لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم اآلخذ اجليل إىل

أصول األدلة الشرعية، وظن كثري أن ذلك من مسائل اإلمجاع، فأنكره ألن دليـل اإلمجـاع ال   

  . خيتص أهل املدينة من سواهم، بل هو شامل لألمة

واعلم أن اإلمجاع إمنا هو االتفاق على األمر الديين عن اجتهاد، ومالك رمحه اهللا مل يعتـرب  

نة من هذا املعىن وإمنا اعتربه من حيث اتباع اجليل باملشاهدة للجيل إىل أن ينتـهي  عمل أهل املدي

  . إىل الشارع صلوات اهللا وسالمه عليه وضرورة اقتدائهم تعني ذلك

نعم املسألة ذكرت يف باب اإلمجاع ألنه أليق األبواب ا من حيث ما فيها مـن االتفـاق   

اق أهل اإلمجاع عن نظر واجتهاد يف األدلة، واتفاق هـؤالء  اجلامع بينها وبني اإلمجاع، إال أن اتف

يف فعل أو ترك مستندين إىل املشاهدة من قبلهم، ولو ذكرت املسألة يف باب فعل النيب صـلى اهللا  

عليه وسلم وتقريره أو مع األدلة املختلف فيها مثل شـرع مـن قبلنـا ومـذهب الصـحايب      

  .)329(للصوابواالستصحاب لكان أليق ا، واهللا املوفق 

                                                           
 .3/1047: مقدمة ابن خلدون) 327(
 .3/3048: نفسه) 328(
 .3/1049: مقدمة ابن خلدون) 329(
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مث كان من بعد مالك بن أنس حممد بن إدريس املطليب الشافعي رضي اهللا عنه، رحـل إىل  

العراق بعد مالك ولقي أصحاب اإلمام أيب حنيفة، وأخذ عنهم ومزج طريقة أهل احلجاز بطريقة 

  . يف كثري من مذاهبه -رمحه اهللا-أهل العراق، واختص مبذهبه، وخالف مالكا 

ا أمحد بن حنبل وكان من علية احملدثني، وقرأ أصحابه على أصـحاب أيب  وجاء من بعدمه

مع وفور بضاعتهم من احلديث، فاختصوا مبذهب آخر وفق التقليد يف األمصار عنـد   )330(حنيفة

هؤالء األربعة، ودرس املقلدون ملن سواهم، وسد الناس باب اخلالف وطرقه ملا كثـرت شـعب   

اق عن الوصول إىل رتبة االجتهاد، ولَما خشي من إسناد ذلـك  ولَما ع. االصطالحات يف العلوم

 )331(إىل غري أهله ومن ال يوثق برأيه وال بدينه، فصرحوا بالعجز واإلعواز، وردوا الناس إىل تقليد

هؤالء كل ومن اختص به من املقلدين، وحظروا أن يتداول تقليدهم ملا فيه من التالعب، ومل يبق 

كل مقلد مبذهب من قلده منهم بعد تصحيح األصول واتصال سـندها  إال نقل مذاهبهم وعمل 

بالرقابة، ال حمصول اليوم للفقه غري هذا، ومدعي االجتهاد هلذا العهد مردود على عقبه مهجـور  

  . تقليد

وقد صار أهل اإلسالم اليوم على تقليد هؤالء األربعة؛ فأما ابن حنبل فمقلده قليل وأكثرهم 

غداد ونواحيها، وهم أكثر الناس حفظا للسـنة وروايـة احلـديث ومـيال     بالشام والعراق من ب

باالستنباط إليه مع القياس ما أمكن، وكان هلم ببغداد صولة وكثرة حىت كانوا يتواقعـون مـع   

الشيعة يف نواحيها، وعظمت الفتنة ببغداد من أجل ذلك، مث انقطع ذلك عنه استيالء التتر عليها، 

  .)332(بالشام ومل يراجع وصارت كثرا

وأما أبو حنيفة فمقلده اليوم أهل العراق ومسلمة اهلند والصني، وما وراء النهر وبالد العجم 

كلها ملا كان مذهبه اختص بالعراق ودار السالم، وكان تالميذه صحابة اخللفاء من بين العبـاس  

ا منـها بعلـم   فكثرت تآليفهم ومناظرام مع الشافعية، وحسنت مباحثهم يف اخلالفيات، وجاءو

                                                           
 .3/1050: هنفس) 330(
 .3/1050: نفسه) 331(
 .3/1051: نفسه) 332(
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مستظرف وأنظار غريبة وهي بني أيدي الناس، وباملغرب منها شيء قليل نقله إليه القاضي ابـن  

  .)334(الباجي يف رحلتهما )333(العريب وأبو الوليد

فمقلدوه مبصر وأكثر ممن سواها، وقد كان انتشـر   -رضي اهللا عنه-وأما اإلمام الشافعي 

هر، وقامسوا احلنفية يف الفتوى والتـدريس يف مجيـع   وخراسان وما وراء الن )335(مذهبه بالعراق

األمصار وعظمت جمالس املناظرات بينهم، وشحنت كتب اخلالفيات بـأنواع اسـتدالالم، مث   

درس ذلك كله بدروس املشرق وأقطاره، وكان اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ملا نزل على بين 

ميذه ا البويطي واملزين وغريهم، وكان ـا  عبد احلكم مبصر أخذ عنه مجاعة منهم وكان من تال

من املالكية مجاعة ابن عبد احلكم وأشهب وابن القاسم وابن املواز وغريهـم، مث احلـارث بـن    

  . وأصحابه )336(مسكني وبنوه، مث القاضي أبو إسحاق بن شعبان

البيت، مث انقرض فقه أهل السنة واجلماعة من مصر بظهور دولة الرافضة، وتداوهلا فقه أهل 

وكاد من سواهم يتالشون ويذهبون، وارحتل إليها القاضي عبد الوهاب من بغداد آخـر املائـة   

والتقلب يف املعاش، فتأذن خلفاء العبيديني بإكرامه وإظهـار   )337(الرابعة على ما علم من احلاجة

ة مبصر قليال فضله نعيا على بين العباس يف اطراح مثل هذا اإلمام واالعتباط به، فنفق سوق املالكي

إىل أن انقرضت دولة العبيديني من الرافضة على يد صالح الدين يوسف بن أيوب، فذهب منـها  

فقه أهل البيت وعاد فقه اجلماعة إىل ظهوره بينهم، وتوفر من ذلك فقه الشافعي وأصحابه مـن  

                                                           
اإلمام العالمة ذو الفنون، القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن يعـرب  : أبو الوليد الباجي) 333(

هــ،  403ولد أبو الوليد يف سـنة  . بن وارث التجييب، األندلسي القرطيب، الباجي صاحب التصانيف
، 2/408: ، ووفيـات األعيـان  18/535: ه يف سري أعالم النبالءانظر ترمجت. (هـ474ومات سنة 

 ).11/246: ، ومعجم األدباء303-302: ، وبغية امللتمس ص3/1178: وتذكرة احلفاظ
 .3/1052: مقدمة ابن خلدون) 334(
 .1052-3/1051: نفسه) 335(
حلافظ النظار املتفنن، أبو إسحاق حممد بن القاسم بن شعبان املصري، املعروف بابن القرطيب، الفقيه ا) 336(

تـويف  . له مؤلفات كثرية، منها كتاب املختصر ما ليس يف املختصر وغريه. إليه انتهت رياسة املالكية مبصر
 ).1/80: انظر ترمجته يف شجرة النور. (هـ355سنة 

 .3/1053: مقدمة ابن خلدون) 337(
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مصـر،  أهل العراق فعاد إىل أحسن ما كان، ونفق سوقه وجلب كتاب الرافعي منها إىل الشام و

بن  )338(واشتهر فيهم حميي الدين النووي من العلية األوىل يف ظل الدولة األيوبية بالشام وعز الدين

السبكي من بعدمها إىل أن انتهى ذلك إىل شيخ اإلسالم مبصر هلذا  )339(عبد السالم، مث تقي الدين

  .ء من أهل العصر، فهو أكرب الشافعية مبصر بل أكرب العلما)340(العهد وهو سراج الدين البلقيين

وأما مالك فاختص مبذهبه أهل املغرب واألندلس وإن كان يوجد يف غريهم، إال أـم مل  

يقلدوا غريه إال يف القليل، كما أن رحلتهم غالبا كانت إىل احلجاز وهو منتهى سفرهم واملدينـة  

ى األخذ مـن  يومئذ دار العلم ومنها خرج إىل العراق، ومل يكن العراق يف طريقهم فاقتصروا عل

علماء املدينة وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه من قبله، وتالميذه من بعده، فرجع إليه أهل 

  . )341(…األندلس واملغرب وقلدوه دون غريه ممن مل تصل إليهم طريقته

وبث مذهب مالك باألندلس ودون فيه كتاب الواضحة »: إىل أن قال ابن خلدون رمحه اهللا

تالمذته كتابا ورحل من إفريقية أسد بن الفرات فكتب عن أصحاب أيب حنيفة مث دون العتيب من 

أوال، مث انتقل إىل مذهب مالك وكتب عن ابن القاسم يف سائر أبواب الفقه فجاء إىل القـريوان  

                                                           
ن السلمي الدمشقي، عز الدين امللقب هو أبو حممد عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلس) 338(

: له عدة مؤلفات أمههـا . هـ يف دمشق577ولد سنة . بسلطان العلماء، فقيه شافعي، بلغ رتبة االجتهاد
انظر ترمجته يف فـوات  . (هـ660تويف سنة . التفسري الكبري، وقواعد األحكام يف إصالح األنام، وغريمها

-327: ، وكتاب الوفيـات البـن قنفـذ ص   5/301: ، وشذرات الذهب352-2/350: الوفيات
328.( 

هو أبو الفتح حممد بن علي بن وهب بن مطيع بن أيب الطاعة، تقي الدين القشريي املعروف بابن دقيق ) 339(
هـ يف ينبع ساحل البحر األمحر 628ولد سنة . العيد، قاض، حمدث، من أكابر العلماء باألصول، جمتهد

ج، اتصل بالعز بن عبد السالم فأخذ عنه األصول والفقه الشافعي، مث رحل وأبواه متجهان ألداء فريضة احل
له جمموعة من الكتب، منها اإلملاع يف حديث األحكام، واالقتراح يف معرفـة االصـطالح،   . إىل دمشق
 ).328: ، والوفيات البن قنفذ ص6/5: انظر ترمجته يف شذرات الذهب. (هـ702تويف سنة . وغريمها

ن البلقيين أبو حفص عمر بن رسالن الشافعي، له شرح البخاري والترمذي، تـويف سـنة   سراج الدي) 340(
، والضـوء  7/51: ، وشذرات الذهب543: انظر ترمجته يف طبقات احلفاظ للسيوطي ص. (هـ805

 ).6/58: الالمع للسخاوي
 .3/1055: مقدمة ابن خلدون) 341(
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  .)342(…«بكتابه املسمى األسدية

مـا  : تلك نبذة عن حركة الفقه اإلسالمي بصفة عامة، ولعل احلديث جيرنا إىل أن نتساءل

هو تأثري ظاهرة املختصرات يف املذاهب الفقهية؟ مث إىل أي حد برزت هذه الظـاهرة باعتبارهـا   

  حركة خرقت مجيع املذاهب الفقهية بدون استثناء؟ 

  .تلك أسئلة سيجيب عنها املبحث الالحق

    

                                                           
 .3/1056: مقدمة ابن خلدون) 342(
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  املبحث األول
  ظاهرة املختصرات يف املذاهب الفقهية

  

  

  متهيد  

تصرات يف الفقه اإلسالمي بصفة عامة، تستلزم إعطـاء نبـذة   إن احلديث عن ظاهرة املخ

موجزة عن الفقه اإلسالمي؛ ذلك أن املبادرة والتجديد واستقالل الرأي وقصورها أمر ضـروري  

لعـل  … لدراسة كتب املذهب وفهمها واستيعاا مث تلخيصها أو تنظيمها حىت يسهل حفظهـا 

بذ االجتهاد املطلق وطرحه باملرة باعتبار أن املذاهب إسكان الفقهاء إىل التقليد واخللود لألرض ون

  . الفقهية استوعبت الفقه ومسائله اليت وقعت واليت مل تقع بعد أمر طبيعي

يعين مـن  (ذلك أن واقع املذاهب الفقهية قد اكتملت أسسها ونضجت خالل هذه الفترة 

والقواعد والضـوابط الـيت    ؛ حيث عرفت أصول االستنباط املعتمدة فيها)القرن الثالث وما يليه

وقبل هذه الفترة؛ أي . تراعى فيها، وأصبح للمذهب مدلوله االصطالحي الذي ينصرف إليه اليوم

قبل القرن الرابع اهلجري مل تكن هناك مذاهب فقهية باملعىن الكامل للكلمة، وإمنا كان هناك أئمة 

ثل اإلمام مالك آل إليه فقـه مدرسـة   جمتهدون استوعبوا فقه املدارس الفقهية اليت ينتمون إليها م

املدينة وتالميذ فقهاء يرون فقه إمامهم، لكنهم جيتهدون وفق أصول اإلمام، وقد خيالفونه يف كثري 

  . من املسائل الفقهية ويضيفون إليها مسائل أخرى مل تقع يف زمانه أو مل يؤثر عنه قول فيها

ابع اهلجري؛ حيث تبلور الفقه املذهيب واستمر احلال على هذا إىل أن حل منتصف القرن الر

ووجد له أنصار ودعاة وأتباع، ورأى العلماء أن املصلحة تقتضي االقتصار على هذا النوع مـن  

الفقه ودعوا باملقابل إىل إغالق باب االجتهاد املطلق بعد أن ظهر يف من يتجرأ على الفتوى وهو 

ثرت الفنت واألهواء، فكانت كل هذه ليس أهال هلا، وغلب على حسب الدين هوى النفوس، وك
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  . )343(األسباب وأسباب أخرى ذريعة سد باب االجتهاد يف نظرهم

وقد تعرض الدكتور يوسف موسى يف كتابه املدخل لدراسة الفقه اإلسـالمي إىل بعـض   

  :األسباب حنصرها فيما يأيت

لفـاطميون  األمويون باألنـدلس، وا : تقطع أوصال الدولة ومتزقها إىل دويالت مستقلة-1

  .بشمال إفريقية، وبنو بويه بالعراق، مث خلفهم عليها السالجقة

استنامة واستكانة رجال الفقه يف هذا الدور إىل املذاهب األربعة بعد أن دونت وأصبح -2

هلا أتباع أقوياء، مث قصر جهودهم على تأييدها والدعوة هلا، ألن األمة تلقتها بالقبول فكانوا ذا 

شخصيام املستقلة يف شخصيات من يتبعوا من األئمة فصاروا بذلك مقلدين ال  العمل أن ذابت

  .أئمة متبوعني

  .اعتقادهم باستحالة ظهور رجال يف ذلك العصر جيارون األئمة يف علمهم واجتهادهم-3

مل يكن هناك قانون أو تشريع ينظم أمر الفتوى ويقصرها على من هم أهل هلـا حـىت   -4

فقد كانت هناك حركة فقهيـة  . لة الواحدة أقوال وفتاوى متعددة متعارضةكان يصدر يف املسأ

خالل هذه الفترة يف بعض أطراف الدولة اإلسالمية مثل مصر والشام واألندلس واملغرب، وكان 

أن ظهر ذه البالد فقهاء أفذاذ يعترف هلم جبليل قدرهم وعلو كعبهم يف الفقه، بل طبعوا الفقه يف 

إال أن واحدا منهم مل يصل درجة األئمة اتهـدين أصـحاب املـذاهب    . امهذه الفترة بألو

  .)344(املتبعة

وخالصة القول إن هذه الفترة من تاريخ الفقه اإلسالمي، وهي فترة التقليد وسـد بـاب   

وهي فترة انتكاسة سياسية انعكسـت  ) هـ656(االجتهاد استمرت إىل سقوط اخلالفة العباسية 

دته حيويته واستغالله، وحجرت عليه اجتهاده وفتحت اال أمـام الفقـه   سلبا على الفقه وأفق

عليه واقتصار الفقهاء علـى دراسـته وحصـر     )345(املذهيب الذي ازدهر باملقابل، إلقبال الناس

                                                           
 .1/33: يف الفقه املالكي حملمد علي بن الصديق، دكتوراه الدولةابن القاسم وأثره ) 343(
 .62: املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي ليوسف موسى، ص) 344(
 .35-1/34: ابن القاسم وأثره يف الفقه املالكي حملمد علي بن الصديق) 345(
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جهودهم يف البحث عن علل ما استنبطه األئمة اتهدون من أحكام أو ترجيح بني أقوال األئمـة  

إال أن سقوط بغداد عاصـمة اخلالفـة   . زدهار ما يسمى باخلالف العايلواختالفام وهذا يعين ا

العباسية والقضاء على الدولة العباسية ائيا وقتل آخر خلفائها على يد التتار تفتت جسم األمـة  

اإلسالمية ووقع جتزيئها إىل دويالت ضعيفة، مما انعكس سلبا على جمرى الفقه اإلسالمي والنشاط 

صفة عامة، وضعفت مهم العلماء ومهدت فيهم جذوة التجديد واالبتكار، وحلت العلمي واألديب ب

حملها الرغبة يف االختصار، ومتكنت منهم روح التقليد فاستكانوا له ومهوا باالجتهاد، فعكفوا على 

أصول املذاهب املعتمدة يدرسوا وخيتصروا بغية نصرة املذهب من جهة، وتقريبه للناس وتذليل 

  . هيله على طلبة العلم من جهة ثانيةعقابه وتس

وقد تأيت هذه املختصرات لوجازة ألفاظها ومشوهلا لعدة معان خملة بالفهم واإلدراك يصعب 

فهمها وفك رموزها فتحتاج إىل شروح، وقد تعقبها حواش وتعليقات، وكل هذا جيعل الطالـب  

ن الوقوف عليها واالطالع علـى  وبعد أن ينتهي م. يفين عمره يف قراءا واستيعاا وفك رموزها

قد تقدمت به السنون وأضاع فيها زهرة شبابه فيستثقل البحث والتـأليف   )346(مضامينها يكون

ويرضى من هذا كله أن يكون فقيها بني الناس، عارفا مبسائل املذهب من غري دليل، وهذا هـو  

أحسن األحوال يقوم بـدوره   العقم بعينه وتعطيل للقوى الفكرية واالجتهادية للفقيه والعامل، ويف

باختصار كتاب أو شرحه أو التحشية عليه وهذا وإن كانت له بعض اإلجيابيات من حيث الفقـه  

املذهيب إال أن سلبياته تطغى على إجيابياته، وعلى رأس هذه السلبيات االنصراف كليا عن أدلـة  

ق قواعد األصـول عليهـا   الفقه ومرجع نصوص الكتاب والسنة، واالكتفاء بأقوال الفقهاء وتطبي

  . وكأا وحي يوحى وجتاهل ما قد يعارضها من كتاب وسنة

مث من املالحظ أن االجتهاد من خالل املراحل التارخيية للفقه اإلسالمي كان مطلقـا قبـل   

منتصف القرن الرابع، مث صار مقيدا بعد القرن الرابع إىل حدود القرن العاشر، مث نزل مرتلة عـن  

اجتهاد مقيد داخل املذهب إىل اجتهاد املفيت الذي ينظر يف أقوال املذهب الـيت  ذلك فتحول من 

                                                           
 .1/35: نفسه) 346(
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  .)347(ختتص املسألة وخيتار بينها

وقد حتدث الذهيب يف معرض حديثه عن الصحابة مرورا بالتابعني والفقهاء واصفا مرحلـة  

ات وأخلد من بعد هذا النمط تناقض االجتهاد ووضعت املختصر»: التقليد عن هذه النقطة فقال

الفقهاُء إىل التقليد، من غري نظر يف األعلم بل حبسب اإلتقـان والتشـهي والتعظـيم والعـادة     

وكان هذا حال جل املذاهب الفقهية املعروفة؛ حيث ظهرت مؤلفات كـثرية  . )348(…«والبلد

  . أثرت جل املذاهب الفقهية وخاصة منذ القرن الرابع اهلجري وما يليه

ضخامة مواضعها ومادا حيث تشمل أحيانـا أصـول املـذهب    وتتصف هذه املؤلفات ب

وفروعه بأسلوب أنيق دون غموض وال أي شيء من هذا القبيل، غري أن سـرعة التفقـه لـدى    

املتأخرين واحتياجهم حلكم مسألة ما دون اإلطالة أو دون البحث عن وصول املسألة ومسـنداا  

الباب على مصرعيه لالختصار، لـذلك أتـى   جعلتهم يلتجئون إىل اختصار هذه املؤلفات ففتح 

االختصار متنوعا؛ فهناك كتب خمتصرة هلا الطليعة والسبق يف االقتناء واالعتناء ا كمختصر ابـن  

احلاجب وخمتصر ابن أيب زيد القريواين وذيب املدونة للرباذعي وخامتة املختصرين خمتصر خليل، 

  . هذا بالنسبة للمذهب املالكي

ا إىل املذهب احلنفي فنجد جمموعة من املختصرات هلا األولويـة والسـبق يف   أما إذا عرجن

كما جند . املذهب، وعلى رأس هذه املختصرات خمتصر القدوري كما سيأيت احلديث عنه يف حينه

يف املذهب الشافعي خمتصر املازين وغريه من املختصرات اليت لقيت عناية فائقة ال علـى حسـب   

والشيء نفسه جنده يف املختصرات احلنبليـة؛  . حساب املذاهب األخرى املذهب الشافعي بل على

فقد اهتم فقهاء احلنابلة باملختصرات وإن كانت مل تصل باحلجم الذي وصلت إليه يف املـذاهب  

كما أن املذاهب األخرى، وخاصة البائدة منها هلا بدورها خمتصراا وإن كانت قليلـة  . األخرى

  .ربعة املذكورةباملقارنة مع املذاهب األ

                                                           
، 251و 3/214: ، الفكر السامي1/36: ابن القاسم وأثره يف الفقه املالكي حملمد علي بن الصديق) 347(

 .144: مجع اجلوامع ص
 .8/91: سري أعالم النبالء للذهيب) 348(
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ولسنا بصدد احلديث عن ذلك بقدر ما يهمنا أن نعرف أن هذه الظاهرة مل تقتصر علـى  

املذهب املالكي، بل مشلت جل املذاهب الفقهية وجل العلوم اإلنسانية كما سبقت اإلشـارة إىل  

فما هي إذن أهم املختصرات اليت عرفها املذهب احلنفي؟ وإىل أي حـد أسـهمت هـذه    . ذلك

تصرات يف إثراء اخلزانة احلنفية؟ وما هو األثر الذي أحدثته هـذه املختصـرات يف املـذهب    املخ

  احلنفي؟ 

  .تلك أسئلة سيجيب عنها الفرع املوايل

  املختصرات يف املذهب احلنفي: الفرع األول
يعترب املذهب احلنفي من أهم املذاهب الفقهية الذي أسسه أبو حنيفة بن ثابت بن زوطـي  

بن أيب رباح  )349(تلقى الفقه عن محاد بن أيب سليمان وعطاء. املولود بالكوفة) هـ80-150(

إين أخـذ  »: وتتمثل أهم آرائه يف طريقته لالستنباط؛ حيث يقول عن نفسه. ونافع موىل ابن عمر

بكتاب اهللا إذا وجدته، فما مل أجده فيه، أخذت بسنة رسول اهللا، واآلثار الصحاح عنه اليت فشت 

ات، فإذا مل أجد يف كتاب اهللا وال سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذت بقول يف أيدي الثق

أصحاب من شئت وأدع قول من شئت، مث ال أخرج عن قوهلم إىل قول غريهم، فإذا انتهى األمر 

  .)352(…بن املسيب وآخرون )351(واحلسن وابن سريين وسعيد )350(إىل إبراهيم، والشعيب

املذاهب الفقهية تأصيال وقواعد وتأليفا، وال أريد اسـتعراض   ويعترب املذهب احلنفي أكرب

وجرد كل ما ألف واختصر يف املذهب، لكين أذكر فقط بعض املختصرات اليت عرفها املـذهب  

                                                           
 .1/159: فهرس املخطوطات املصورة) 349(
الشعيب عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار، أبو عمرو اهلمذاين مث الشعيب، مولده يف إمرة عمر بن ) 350(

انظر ترمجته يف سـري  . (هـ104تويف سنة . د وغريمهااخلطاب، حدث عن سعد بن وقاص وسعيد بن زي
 ).12/227: ، وتاريخ بغداد6/246: ، وطبقات ابن سعد4/318: أعالم البنالء

أفضـل  : قال أمحد بن حنبـل . سعيد بن املسيب بن حزن املخزومي، أبو حممد املدين، سيد التابعني) 351(
مـات سـنة   . ظ الناس ألحكام عمر وأقضيتهكان أحف: وقال حيىي بن سعيد. التابعني سعيد بن املسيب

: ، وطبقات الشريازي ص1/102: ، وشذرات الذهب1/54: انظر ترمجته يف تذكرة احلفاظ. (هـ94
 ).25: ، وطبقات احلفاظ للسيوطي ص51

 .، بتصرف55-2/54: ظهر اإلسالم ألمحد أمني) 352(
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لذا . على غرار بقية املذاهب اليت عرفت هذه الظاهرة ليتأكد أا نفذت إىل أوصال جل املذاهب

  : ي على الشكل اآليتفأهم املختصرات يف املذهب احلنفي ه

هـ، صـنف  340، رئيس احلنفية بالعراق، تويف سنة )353(خمتصر أليب احلسن الكرخي-1

  .)354(املختصر وشرح اجلامع الصغري

ولـد  . خمتصر القدوري، ويسمى أبا احلسن أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر القدوري-2

خمتصـر  ألف املختصـر املـذكور وشـرح    . 1037/هـ428، وتويف 972/هـ362سنة 

  : وقد شرحه جمموعة وهم )355(الكرخي

هــ، لـه شـرح    483جواهر زاده حممد بن احلسني أيب بكر البخاري، املتوىف سنة -1

  .)356(مشكالت القدوري

شرح خمتصر القدوري أليب نصر حممـد بـن األقطـع البغـدادي، املتـوىف سـنة       -2

  .)357(هـ474

هـ، لـه إيضـاح   543ويف ركن الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن حممد الكرماين، ت-3

  .)358(خمتصر القدوري

 20×28: خمتار بن حممود الزاهدي، له شرح على خمتصر القدوري، خطه مشـرقي م -4

  .)359(1888س رقمه  241ق 

                                                           
هت إليه رئاسة احلنفية، وتفقه على يـده  أبو احلسن عبيد اهللا بن احلسن بن دالل بن دهلم الكرخي، انت) 353(

أصـول  "أول من ألف يف القواعد الفقهية الكتاب املشهور . من أعالم الفقه واألصول يف املذهب احلنفي
، والفكـر  307: انظر ترمجته يف فهرست ابـن النـدمي ص  . (هـ340تويف سنة ). مطبوع" (الكرخي

 ).121: السامي ص
 .1/159: فهرس املخطوطات املصورة) 354(
 .1/160: نفسه) 355(
 .176: فهرس املخطوطات، جامعة امللك عبد العزيز، ص) 356(
 .3/109: تاريخ التراث العريب) 357(
 .3/110: نفسه) 358(
 .2/168: فهرس املخطوطات، دار الكتب الوطنية، تونس) 359(
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: هـ، خطه مشـرقي م 882.ت(شرح خمتصر القدوري ألمحد بن علي بن فضل اهللا -5

  .)360(1952رقمه  13س  62ق  11. 5×17

للعالمة أيب قطلوبنا على خمتصر املنار حملمد بري الثـاين، خطـه    تعليق على خمتصر املنار-3

  .)361(1947رقمه  2000ق . 13×18مغريب م 

اختصار مشكل اآلثار للطحاوي واختصار املبسوطة للقاضي أيب الوليد القرطيب، وقـد  -4

اختصره جمموعة، منهم ابن رشد املذكور والعبيد بن حممـد بـن عبـد العزيـز السـمرقندي      

  .)362()هـ70.ت(

خمتصر اإلمام الطحاوي عين بتحقيق أصوله والتعليق عليه أبو الوفاء األفغاين حيدر آباد -5

  .)363(الدكن، جلنة إحياء املعارف

شروح كتاب املختصر يف الفقه اإلسالمي شرح أليب بكر أمحد بن علـي اجلصـاص   -6

  .)364( )م981/هـ370. ت(الرازي 

  املعتصر من املختصر-7

  .)365(آلثار، أشار إليه بروكلمان يف امللحقكتاب خمتصر مشكل ا

من مشكل اآلثار الذي ألفه القاضي أبو احملسن يوسف بن موسى احلنفـي مـن خمتصـر    

والباجي الذي اختصر كتاب . القاضي أيب الوليد الباجي املالكي عاملهما اهللا بلطفه اجللي واخلفي

؛ يقول )366(تبه عن بيان حالهمشكل اآلثار للطحاوي وهو كتاب مشهور مستغن بشهرته، وعد ر

وقصدت مجـع فوائـده   »: القاضي أبو احملاسن احلنفي يوسف بن موسى يف مقدمة هذا الكتاب

                                                           
 .2/191: نفسه) 360(
 .2/190: نفسه) 361(
 .1/170: ابن القاسم وأثره يف املذهب املالكي) 362(
 .، جلنة إحياء املعارف، إعداد مصطفى األلباين احلليب9056املكتبة السعودية، الدار البيضاء، رقم ) 363(
 .3/89: تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) 364(
 .1/744: تاريخ األدب العريب) 365(
 .169، رقم باخلزانة احلسنية 1/2: املختصر من املختصر) 366(
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والتقاط فرائده من خمتصر، وبقيت مترددا يف مجعه بني اإلقدام واإلحجام لصعوبة مدركه على مثله 

فظ ابن الوليد الباجي اختصـر  لقلة بطاعته وكثرة خمالطته إىل أن ظفرت مبختصر اإلمام الفقيه احلا

كتاب مشكل اآلثار اختصارا بديعا ضم كل نوع فيه إىل نوعه، وأحلق كل مشكل منه بشـكله  

ورتبه ترتيبا حسنا حذف أسانيدها وطريقها واختصر كثريا من ألفاظه من غري أن خيل بشيء من 

اهللا علـى ذلـك   معانيه وفقهه يسهل على الطالب حتفظه ويتيسر عليه فهمه وتفحصه، فشكرت 

  .)367(وحتققت أن اهللا تعاىل من عليه

من خالل ما سبق، يتضح أن املختصرات يف املذهب احلنفي قليلة لكون البحث مل يـدخل  

إىل أغوار الكتب الفقهية احلنفية ألن اهلدف من وراء ذلك هو إبراز هذه الظاهرة اليت ظلت متخر 

واملؤلفني وغريمها فكانت بـذلك ظـاهرة ال    بطون أمهات احلنفية، بل استوعبت أقالم الفحول

تقتصر على مذهب دون اآلخر، بل وجدت من يهتم ا فكان املذهب احلنفي يشبه إىل حد كبري 

يف اهتمام فقهائه مبختصر القدوري فقهاء املالكية يف اهتمامهم مبختصر خليل؛ حيث عرف خمتصر 

د كبري يف إثراء اخلزانة احلنفية، مما القدوري خمتصرات وتعليقات وشروحات كلها أسهمت إىل ح

جعله يتبوأ مكانة عالية بني املذاهب الفقهية سواء يف االستنباط أو يف التفريع أو يف التأصيل، وهو 

الدور الكبري الذي قام به تالمذة اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا؛ حيث أسهموا إىل حد كبري يف إرساء 

هد به كتبهم الفقهية بل جل املذاهب إن مل أقل كلها أخـذت  القواعد الفقهية احلنفية وهو ما تش

  . أصحاا من ينابيعهم سواء يف التفريع أو يف الفقه التقديري املشهور عند احلنفية

وعلى أي فإن املختصرات الفقهية عرفت طريقها إىل املذهب احلنفي منذ عهد مبكر، شأنه 

كما هو الشـأن بالنسـبة   . لساحة اإلسالميةيف ذلك شأن جل املذاهب الفقهية املشهورة على ا

  .ملختصرات الفقه الشافعي اليت سيتحدث عنها الفرع الالحق

                                                           
 .1/3: 169م باخلزانة احلسنية ، رق1/2: املختصر من املختصر) 367(
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  املختصرات يف املذهب الشافعي: الفرع الثاين
يعترب املذهب الشافعي من أهم املذاهب الفقهية اليت عرفت على الساحة الفقهيـة بفضـل   

ذي رحل إىل املدينة للسماع من اإلمام مالك رضـي  ال -رمحه اهللا-إمامها الكبري اإلمام الشافعي 
اهللا عنه، كما مسع عن حمدث مكة سفيان بن عيينة، وقد ام اإلمام الشافعي بالتشـيع يف عهـد   

وملا أفرج عنه متكن من االخـتالط بكبـار   . هارون الرشيد، وألقي عليه القبض ومحل إىل بغداد
  .األحناف واالطالع على كتبهم واستقى منها

ا أهم آرائه فهي مدونة يف رسالته األصولية اليت تعترب أساس أول مدرسة فقهية تقوم على أم
، ويف هذا الصدد يقول الفخر الرازي فيما نقله عنه الدكتور علي حسن )368(أصول وطرق متميزة

كان الناس قبل اإلمام الشافعي يتكلمون يف مسـائل أصـول الفقـه ويسـتدلون     »: عبد القادر
ن ما كان هلم قانون كلي يرجعون إليه يف معرفة دالئل الشـريعة، ويف كيفيـة   ويعرضون، ولك

معارضتها وترجيحاا فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه يف 
  . )369(«معرفة مراتب وأدلة الشرع

لـذي  وقد ألف الشافعي بنفسه كتب مذهبه وهي رسالة يف أدلة األحكام، وكتـب األم ا 
  .)370(يذكر فيه املسألة ودليلها، وكثريا ما يذكر وجهة نظر خمالفيه ويقيم عليها احلجة

من خالل ما سبق يتضح أن اإلمام الشافعي هو الذي وضع أسس مذهبـه، كمـا ألـف    
مؤلفات قيمة رمست الطريق أمام التالميذ والراغبني يف املذهب الشافعي، وهو ما دفع تالميذه يف 

ل املذهب بتصنيف مؤلفات حتمل آراء املذهب بتصورات جديدة حتمل يف طيتـها  إعادة بناء هيك
  :أسس املذهب وقواعده وهو ما يتجلى يف املختصرات اآلتية

املختصر للبويطي، ألف البويطي هذا املختصر على نسق كتاب املبسوط للشافعي وقـد  -1
  )371(وصفه العبادي، وهو أحد الشافعية، بأنه كتاب عظيم القيمة

أحد الكتب اخلمسة األصلية " التهذيب"خمتصر املزين، يعد هذا الكتاب يف رأي النووي -2
                                                           

 .79-1/78: مقدمة حمقق التفريع البن اجلالب) 368(
 .268: نظرة عامة يف تاريخ الفقه اإلسالمي للدكتور علي حسن عبد القادر، ص) 369(
 .1/79: مقدمة حمقق التفريع) 370(
 .العامة للكتاب، طبعة اهليئة املصرية )فقه الشافعية(، قسم الفقه 2/176: تاريخ التراث العريب) 371(
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وشروح هذا املختصـر  . للمذهب الشافعي، وتوجد منه صيغتان إحدامها كبرية واألخرى صغرية

  : هي

كتاب الظاهر يف غريب ألفاظ الشافعي املوجودة يف خمتصر املزين يرويه عن الشافعي أليب -

  .)372( )م980/هـ370.ت(بن أمحد بن األزهر األزهري منصور حممد 

  ).هـ450.ت(شرح الظاهر بن عبد اهللا بن ظاهر الطربي -

شرح حملمد بن أمحد بن عثمان بن إبراهيم بن عدالن الكناين احلاوي، وهو شرح ملؤلف -

  .)373(جمهول

افعي، يف الفروع أليب نصر أمحد بن علي بن طاهر اجلويين الش )374(شرح خمتصر املزين-3

  .)375(هـ340تويف سنة 

، عامل خراسان، أول من مجع بني )هـ403.ت(أبو علي احلسني بن شعيب السنجي -4

  .)376()شرح املختصر(طريقيت العراق وخراسان 

األوىل خمتصر يف بيان اإلميان واإلسالم والسنة على مذهب اإلمام : جمموع ثالث رسائل-5

ز ألحد أفاضل العلماء ويليه تعليقات مهمة، والثانيـة  الشافعي رمحه اهللا تعاىل، وعليها شرح وجي

  .)377(لألحاديث القدسية، والثالثة يف أصول الدين جلامعها أيب سعيد اخلادمي

مما سبق يتضح أن هذه الظاهرة عرفها املذهب الشافعي يف عهد متأخر؛ حبيث مل تظهر إال 

ند تالمذته الذين حاولوا تقريب وجهة بعد وفاة اإلمام الشافعي رمحه اهللا، وهو ما يتجلى بالفعل ع

نظر إمامهم وتلخيص أفكاره يف مؤلفات خمتصرة تتضمن برنامج أفكار املذهب وجتنب الغوص يف 

                                                           
 .2/178: تاريخ التراث العريب) 372(
 .2/180: نفسه) 373(
: هو إمساعيل بن عمرو بن إسحاق، اإلمام اجلليل، أبو إبراهيم املزين، ترجم له السبكي بقولـه : املزين) 374(

: انظر ترمجته يف طبقات الشافعية الكربى. (هـ264تويف سنة . صنف كتبا كثريا. ناصر املذهب الشافعي
2/93.( 

 .2/455: إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون) 375(
 .1/80: مقدمة حمقق التفريع) 376(
 .، طبعة مصطفى األلباين احلليب127590املكتبة السعودية رقم ) 377(
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أعماق آراء أقوال الفقهاء واتهدين واختالفام حول املسائل الفقهية املعقدة فجاءت تـآليفهم  

إلقبال على خمتصر املازين خري دليل على مـا  خمتصرة مهذبة ومنقحة نالت إقبال املتأخرين، ولعل ا

أقول؛ فقد تعرض للشروحات والتهذيبات والتعليقات شأنه شأن خمتصر القدوري بالنسبة للحنفية 

  . وخليل بالنسبة للمالكية

ويف ضوء ذلك جند الفقهاء اهتموا بظاهرة املختصرات اهتماما كبريا وهو ما أثر على الفقه 

االختصار والتعليق واحلواشي وغريها من املسائل اليت تعرضت للنقد الالذع سلبا؛ تعد االجتاه إىل 

  .من قبل الفقهاء أنفسهم

ولسنا بصدد احلديث عن ذلك بقدر ما يهمنا أن نشري إىل أن املذهب الشافعي شـأنه يف  

ظاهرة املختصرات شأن املذاهب املذكورة؛ فقد عرفتها كتب كثرية من املذهب الشافعي، إال أا 

ليست باحلجم الذي ظهرت ا يف املذهبني املالكي واحلنفي مما جعل هذا املذهب أقـل عرضـة   

وأحصن حصينا من سابقيها، ولذا اكتفينا بسرد بعض املختصرات الشافعية، ألن البحث مل يتجه 

أساسا إىل سرد كل املختصرات الشافعية بقدر ما يهدف إىل إبراز ظهور هـذه املختصـرات يف   

  . شافعي على غرار املذاهب األخرى اليت عرفت هذه الظاهرة وهو ما وقف عليه البحثاملذهب ال

وأعتقد أن املختصرات يف املذهب الشافعي قامت بدور كبري يف إثراء املذهب الشـافعي يف  

اإلفتاء والقضاء ويف التقعيد والتأصيل، مما جعل املذهب الشافعي جيعل مكانتـه بـني املـذاهب    

وقد انتشر يف عدد كبري يف األقطـار  . تل مكانة مرموقة على الساحة اإلسالميةاألربعة؛ حيث اح

اإلسالمية واختذ مذهبا رمسيا لكثري من الدول اإلسالمية بغض النظر عن اجلوانب السـلبية الـيت   

إال أنه مع ذلك يبقى مذهبا راقيا ذا توجه سليم مل تنل منه املختصـرات وال  . رافقت هذا املذهب

  . وال الشروحات؛ بل حافظ على أصوله وأسسهالتعليقات 

وإذا كان هذا هو حال املذهب الشافعي فما هو حال املذهب احلنبلي؟ وإىل أي حد أسهم 

هذا املذهب يف إثراء اخلزانة اإلسالمية مبؤلفاته القيمة؟ وما هي ظاهرة املختصـرات يف املـذهب   

  احلنبلي؟ وكيف أثرت هذه الظاهرة على هذا املذهب؟ 

  .ك أسئلة سيجيب عنها الفرع الالحقتل



  فهرس األحاديث النبوية    

608   

  املختصرات يف املذهب احلنبلي: الفرع الثالث
يعترب املذهب احلنبلي أهم املذاهب الفقهية اليت حظيت باهتمام كبري لدى الفقهاء والعلماء 

؛ حيث تفقه )هـ264-هـ164(وغريمها، وقد أسسه اإلمام أمحد بن حنبل بن هالل الشيباين 

ر احملدثني من طبقة سفيان بن عيينة، واجتهد لنفسه وروى عنـه البخـاري   بالشافعي ومسع كبا

ومسلم، وقد وقف وقفته املشهورة يف حمنة القول خبلق القرآن وسجن حنو عامني، فلمـا تـوىل   

  .املتوكل أطلق سراحه وأكرمه وبوأه مركزا كبريا

م أقوال الصحابة ومن أهم آرائه أنه يعمل خبرب الواحد من غري شرط، إذا صح سنده، ويقد

؛ )378(على القياس الذي ال يلتجئ إليه إال عند الضرورة القصوى، وقد أخذه الكثريون عن ذلك

اخلرب الضعيف عندي خري من القيـاس، قـال   : وقال أمحد»: يقول القاضي عياض يف هذا الصدد

  . )379(«وبديهة العقل تنكر هذا فال خري يف بناء على غري أساس»: عياض

أمحد رجل حديث أكثر منه فقيها، صنف مسنده املشهور الذي رواه عنـه   وقد عد اإلمام

ابنه عبد اهللا، كما صنف يف األصول وكتاب طاعة الرسول وكتاب الناسخ واملنسـوخ وكتـاب   

كما اهتم تالمذته من بعده باملذهب وصنفوا كثريا من املصنفات أسهمت إىل حـد  .)380(«العلل

بيل املثال ال احلصر خمتصر اخلرقي يف الفقه سيأيت احلـديث  كبري يف إثراء املذهب، وأذكر على س

: عنه، كما عرف املذهب انتشارا غري قليل، وإن كان ابن خلدون يرى عكس هـذا؛ إذ يقـول  

فأما أمحد بن حنبل فقلده قليل لبعد مذهبه عن االجتهاد وأصالته يف معاضدة الرواية واألخبـار  »

ملذهب خمتصرات ليست بالقليلة، إال أا مل تصـل  إىل جانب هذا فقد عرف ا )381(بعضا ببعض

احلجم الكبري الذي عرفته املذاهب األخرى، غري أنه مل خيتلف كثريا عن هذه الظاهرة اليت ظهرت 

يف املذهب احلنبلي يف عهد متأخر، كما أن بعض خمتصرات احلنابلة عرفت إقباال كبريا شـأا يف  

عرف خمتصر اخلرقي احلنبلي خمتصرات عدة؛ حيـث  ذلك شأن املذاهب الفقهية األخرى؛ حيث 
                                                           

 .82-1/81: مقدمة حمقق كتاب التفريع) 378(
 .1/92: ترتيب املدارك) 379(
 .1/82: مقدمة حمقق التفريع) 380(
 .3/1051: علي وايف: ون، حتقيقمقدمة ابن خلد) 381(
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عكف عليه فقهاء احلنابلة بالشرح والتهذيب والتعليق واالختصار، كما عكفـوا أيضـا علـى    

خمتصرات أخرى فأحدث ذلك يف املذهب توجها علميا أسهم يف حركة املذهب فظهر عدد كبري 

تسـتهجن املختصـرات    من املختصرات نالت إعجاب املهتمني، يف حني ظهرت طائفة أخـرى 

  . وتصفها بالنعوتات وحتمل أصحاا املسؤولية، فيما وصل إليه الفقه بسبب ذلك

وال أريد أن أورد صراعات وآراء الفقهاء يف املسألة ألن البحث يدور فقط حول إبراز رأي 

كل فريق وإبراز تصور علمي موضوعي حول املختصرات، وأشري هنا إىل أن املذهب احلنبلي وإن 

كان متأخرا يف التأليف فقد عرف بدوره مؤلفات مهمة سعت يف معظمها إىل توجه اإلمام أمحد 

بن حنبل، كما أا عرفت خمتصرات تقل أمهية عما ظهر يف املذاهب األخرى، فكونـت بـذلك   

ثروة فقهية أغنت املذهب احلنبلي، بالرغم أن البحث مل يعمق يف جذور احلنابلة، ألن اهلدف من 

ك هو أن نعرف أن املختصرات عرفها أيضا املذهب احلنبلي، لذلك فأهم املختصرات اليت وراء ذل

  : وقف عليها البحث يف املذهب احلنبلي هي كما يأيت

درس . وهو أليب القاسم عمر بن احلسني بن عبد اهللا بن أمحد اخلرقـي : خمتصر اخلرقي-1

رحـل إىل  . ميذه أبو عبد اهللا بن بطةومن تال. على عبد اهللا وصاحل ولدي أمحد بن حنبل وغريمها

وتويف بدمشـق  . )382(دمشق بعد أن ضاقت احلياة باحلنابلة يف بغداد ألم فقدوا بعض الصحابة

  : وشرح هذا املختصر. هـ945-334سنة 

  . أبو يعلى حممد بن احلسني بن حممد الفراء-أ

  ). هـ620.ت(املغين لعبد اهللا بن أمحد بن قدامة -ب

 طالب عبد الرمحن بـن عمـر بـن أيب القاسـم البصـري املتـوىف       الواضح أليب-جـ

  .)383(هـ684

معارضته للمختصر يف الفقه لغالم اخلالل، وهو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أمحد -2

كان ذا معرفـة  . م895/هـ285ولد سنة . كان تلميذا أليب بكر اخلالل. البغوي غالم اخلالل

                                                           
 .3/214: تاريخ التراث العريب) 382(
 ).فقه احلنابلة(، قسم الفقه 3/213: نفسه) 383(
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ـ 363ألف عددا من الكتب الشاملة، تويف سـنة  . كبرية بالفقه والتفسري واحلديث م 974/هـ

 )385(شرح خمتصر اخلرقـي )384(آثاره مع معارضته للمختصر يف الفقه أليب القاسم اخلرقي. ببغداد

من  )386(دراسة وحتقيق) هـ458.ت(للقاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء البغدادي احلنبلي 

  .ه الدولة، ومقنع ابن قدامة املوفق املقدسيكتاب النكاح إىل اية كتاب األضاحي، دكتورا

خمتصر املقنع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل، لشرف الدين أيب النحاس موسـى بـن   -3

  .)387(أمحد احلجار بن منصور بن يونس املدين

عقد الفرائد خمتصر نظم ابن عبد القوى يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، اختصره -4

  )388( ..لعزيز بن أمحد بن ناصر بن معمروزاد عليه عبد ا

خمتصر الفتاوي املصرية، البن تيمية تأليف بدر الدين أيب عبد اهللا حممد بن علي احلنبلي، -5

  .)389(أشرف على تصحيحه عبد ايد سليم

خمتصر منهاج القاصدين، ألمحد بن عبد الرمحن بن قدامة املقدسي، قدم له وضبط تتمته -6

  .)390(«ديثه علي حسن علي بن عبد احلميدوعلق عليه وخرج أحا

تلك أهم املختصرات اليت تروج يف املذهب احلنبلي واليت هلا أثر فعال يف حركـة الفقـه   

احلنبلي؛ حيث أسهمت يف تأصيل قواعد املذهب احلنبلي، كما عملت يف تقوية أواصر املـذهب  

املختصرات؛ حيث اهتم بـه   باملذاهب األخرى؛ حيث مت إعادة هيكلة الفقه احلنبلي بواسطة هذه

الفقهاء بالشرح والتهذيب، تضاف إىل تلك اليت أسسها اإلمام الكبري، وهكذا جند املذهب احلنبلي 

                                                           
خمتصر اخلرقي أبو القاسم عمر بن احلسن، خمتصر اخلرقي من مسائل اإلمام املبجل أمحد بن حممد بـن  ) 384(

التعريف مبختصر اخلرقي، بقلـم  . (اويشحنبل، تأليف أيب القاسم عمر بن احلسن اخلرقي، حتقيق زهري الش
 ).حممد بن نافع، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة، بريوت

 .3/214: نفسه) 385(
 .171: ، رقم40: دليل رسائل جامعة أم القرى، ص) 386(
 .، طبعة املطبعة السلفية8994املكتبة اإلسالمية، خزانة السعودية رقم ) 387(
 .املطبعة السلفية، طبعة 9045املرجع نفسه رقم ) 388(
 .، طبعة دار الكتب العلمية113520املرجع نفسه رقم ) 389(
 .، طبعة عمان، الدار البيضاء79847املرجع نفسه رقم ) 390(
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يعرف حركة متنوعة احتل ا املذهب مكانة متميزة بني املذاهب األخـرى، فصـمد يف وجـه    

وسائل يف تفعيل املـذهب  التيارات املختلفة وذلك بفضل حيوية تالمذة اإلمام الذين سعوا بكل ال

  .وتقريب وجهة نظره واختصار ما ميكن أن خيتصر ليسهل على القارئ والناظر وغريمها

  تأثري هذه املختصرات على املذاهب الفقهية: الفرع الرابع
وملا كانت السليقة العربية ضعيفة حتول الكالم إىل ما يشبه األلغاز، فكأن املؤلف مل يكتب 

عطيك صورة من هذا االختصار، أنقل لك فصال من ثالثة كتب يف موضوع ليفهم، بل ليجمع ولي

واحد، وهذه الكتب الثالثة من أشهر ما يتداول طالب الفقه يف املذاهب الثالثة املعروفة، وهـذا  

باب يرفع احلـدث  »: املوضوع هو املياه اليت جيوز التطهر ا واليت ال جيوز قال خليل يف خمتصره

ق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بال قيد، وإن مجع من نـدى أو ذاب بعـد   وحكم اخلبث باملطل

مجوده، أو كان سؤر يمة أو حائض أو جنب، أو فضلة طهارما أو كثريا خلـط بـنجس مل   

يغريه، أو شك يف مغريه، هل يضر أو تغري مبجاوره وإن بدهن الصق أو برائحة قطـران وعـاء   

واألرجح السلب . ملح، أو مبطروح ولو قصدا من تراب أو ملحمسافر، أو مبتولد منه أو بقراره ك

ويف االتفاق على السلب به وإن صنع تردد ال مبتغري لونا أو طعما أو رحيا مبا يفارقه غالبـا  . بامللح

من طاهر أو جنس كدهن خالط أو خبار مصطكى، وحكمه كمتغريه، ويضر بني تغري حببل سانية، 

واألظهر يف بئر البادية ما اجلـواز، ويف جعـل   . ق شجر أو تنبكغدير بروث ماشية أو بئر بور

املخالط املوافق كاملخالف نظر، ويف التطهري مبا جعل يف الفم قوالن، وكره ماء مستعمل يف حدث 

ويف غريه تردد ويسري، كآنية وضوء وغسل بنجس مل يغري، أو ولغ فيه كلب، وراكد يغتسل فيه، 

ه فيه، وما ال يتوقى جنسا من ماء، ال إن عسر االحتراز منـه أو  وسؤر شارب مخر وما أدخل يد

كان طعاما كمشمش، وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها، وإذا مات بريٌّ ذو نفـس  

سائلة براكد، ومل يتغري ندب نزح بقدرها، ال إن وقع ميتا، وإن زال تغري النجس ال بكثرة مطلق 

: أرجح، وقبل خرب الواحد إن بني وجهها أو اتفقا مذهبا، وإال فقالفاستحسن الطهورية وعدمها 

  .)391(«يستحسن تركه وورود املاء على النجاسة كعكسه
                                                           

 .10-9: خمتصر خليل، ص) 391(
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إمنا يطهر من مائع ماء مطلق، وهو ما يسمى ماء بـال  »: وقال زكريا األنصاري يف منهجه

لح ماء وإن طرحا فيه، قيد؛ فمتغري مبخالط طاهر مستغىن عنه تغيريا مينع االسم مطهر ال تراب وم

وكره شديد حر وبرد ومتشمس بشروطه، واملستعمل يف فرض غري مطهر إن قل وال تنجس قلتا 

ماء، ومها مخسمائة رطل بغدادي تقريبا مبالقاة جنس، فإن غريه فنجس، فإن زال تغيريه بنفسه أو 

ا ومل تطرح وجنـس ال  مباء طهر ودوما ينجس كرطب غريه مبالقاته ال مبالقاة ميتة ال يسيل دمه

يدركه طرف وحنو ذلك فإن بلغهما مباء وال تغري فطهور والتغيري املؤثر تغيري طعم أو لون أو ريح 

ولو اشتبه طاهر أو طهور بغريه اجتهد أن يقيا، واستعمل ما ظنه طاهرا أو طهورا ال ماء وبول بل 

هارة أحدمها سن إراقة اآلخـر  يتيم بعد تلف وال ماء وماء ورد، بل يتوضأ بكل مرة، وإذا ظن ط

فإن تركه وتغري ظنه مل يعمل بالثاين بل يتيمم وال يعيد ولو أخربه بتنجسه عدل رواية مبينا للسبب 

  .)392(«أو فقيه موفق اعتمده

يتوضأ مباء السماء والعني والبحر وإن غري طاهر أحد أوصـافه أو  »:وقال النسفي يف كرته

ألوراق أو بالطبخ أو اعتصر من شجر او متر أو غلب عليه غـريه  اننت باملكث ال مباء تغري بكثرة ا

أجزأه ومباء دائم فيه جنس، إن مل يكن عشرا يف عشر فهو كاجلاري وهو ما يذهب بنتنه فيتوضـأ  

وطعم أو لون لو رجع وموت ما ال دم له فيه كـالبق والـذباب والزنبـور    … منه أن يرى أثره

بنجسه، واملاء املستعمل لقربة أو رفع حدث إذا استقر  والعقرب والسمك والضفدع والسرطان ال

  . يف مكانه ظاهر ال مطهر

وبول ما يؤكل جنس ال . وترتح البئر بوقوع جنس ال ببعريت إبل وغنم وخرء محام وعصفور

ما مل يكن حدثا وال يشرب أصال وعشرون دلوا وسطا مبوت حنو فأرة وأربعون بنحـو محامـة   

يوان أو تفسخه ومائتان لو مل يكن نزحها أو جنسها منذ ثالث فـأرة  وكله بنحو شاة وانتفاخ ح

منتفخة جهل وقت وقوعها، وإال منذ يوم وليلة والعرق كالسؤر وسور اآلدمي والفرس وما يؤكل 

حلمه طاهر والكلب واخلرتير وسباع البهائم جنس واهلرة والدجاجة املخالة وسباع الطري وسواكن 

وأياً قدم صح خبالف نبيذ . بغل مشكوك يتوضأ به ويتيمم إن فقد ماءالبيوت مكروه واحلمار وال
                                                           

 .271: تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري، ص) 392(
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  .)393(«التمر

هذه الكتب الثالثة هي اليت ترشح طالب العلم، ألن يكون عاملا يف أحد املذاهب الثالثـة  

املنتشرة يف العصور السابقة، فأنت تراها من جهة التعبري ال تكاد تفهم وحدها، لذلك احتاجـت  

الشرح إىل حاشية، وال خيطر يف بالك أن هذا املوضوع يقـرأ يف أقـل مـن     إىل الشرح واحتاج

أسبوعني معظمها ينقضي يف تفهم ما يريد املؤلف، مث تراها بعد ذلك خلـوا مـن االسـتدالل،    

  . وبذلك ال يكون هناك فرق بني من مل يتعلم ومن تعلم

احلكم من أدلته فـال،   إال أن هذا عنده من املسائل ما ليس عند ذاك، أما كيف أخذ أمامه

مع أي الفقه ال يتم إال ذا، وبالضرورة ال جند فيها أثرا خلالف سائر األمة، وهذا يغلـق بـاب   

ذلك جعل املتفقهني بيننا نازيل الدرجات وهم إىل العامة أقـرب،  . حسن الفهم على طالب العلم

نرى يف كتاب البداية وشـرحه  ورمبا امتاز بعض كتب احلنفية املتداولة بتناوله شيئا من هذا كما 

  .)394(اهلداية، أما الشافعية واملالكية، فال

وأعتقد أن االختصار يف هذه الكتب املذكورة ال خيتلف كثريا، ويف تصـوري إن خمتصـر   

  .خليل أكثر تركيزا وأكثر عمقا يف مدلوالت األلفاظ، واهللا أعلم

    

                                                           
 .1/69: البحر الرائق شرح كرت الدقائق البن جنيم) 393(
 .271: ع اإلسالمي للخضري، صتاريخ التشري) 394(
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  املبحث الثاين
  املختصرات يف الفقه املالكي بصفة خاصة

  

  

  متهيد

تعترب ظاهرة املختصرات يف الفقه املالكي ظاهرة ال تعدو أن تكون عامة يف جـل العلـوم   

النقلية كما مر بنا يف الفصول السابقة، لذلك فهذه الظاهرة يف الفقه املالكي ال ختتلف كثريا عما 

ة؛ حيث عرفـت  رأينا يف املذاهب الفقهية السابقة؛ فالفقه املالكي مل يسلم كغريه من هذه الظاهر

هذه الظاهرة نشاطا واسعا وكبريا لدى معظم مؤلفات املالكية يف زمن بعيد حيث عرف املذهب 

  . هذه الظاهرة منذ القرن الثاين على اختالف يف تارخيها

وكيفما كان احلال فإن الفقه املالكي تأثر كثريا ذه الظاهرة، وال أريد أن أحتدث يف هذه 

الظاهرة، وال أريد كذلك أن أجعلها يف قفص االام منذ البداية، ولعل العجالة عما أحدثته هذه 

من العدل أن نترك البحث يتحدث عنها إجيابا كان أو سلبا ونترك احملاكمة للبحث الذي عليه أن 

يعلل ظواهر اإلجيابية والسلبية هلذه الظاهرة يف الفقه املالكي، خصوصا وأن موضـوع البحـث   

لظاهرة، ولعل احلديث جيرنا إىل نتساءل مىت عرف املذهب املالكي هذه ينصب أساسا على هذه ا

  . الظاهرة وهو ما تناوله الفصل األول من هذا الباب

  : فمنها: وقبل ذلك أود أن أشري إىل أن احلديث عن املختصرات ينصب أساسا على نوعني

م واختصرها اختصار خاص لكتاب معني مثل املدونة اليت رواها سحنون عن ابن القاس-1

  .كثري من العلماء مثل ابن أيب زيد القريواين وابن اجلالب وغريمها

ومنها اختصار عام، ال يقتصر على كتاب معني وإمنا هو تأليف جامع لكل أبواب الفقه -2

اختصرت فيه أهم أقوال كبار الفقهاء، مثل كتاب التفريع البن اجلالب، والرسالة البن أيب زيد، 

وقد بدأت ظاهرة االختصار منذ أواخر القرن . تصر ابن احلاجب وغريها كثريوخمتصر خليل، وخم
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املختصر الكبري واملختصر الصـغري  : الثاين يف مؤلفات فقهية مثل خمتصرات عبد اهللا بن عبد احلكم

االختصار عرب العصور واقتصر الفقهاء عليها حمجمني  )395(واملختصر األوسط، مث تطورت حركة

  .)396(ليف متفننني يف االختزال والتلخيص لكتب السلفعن اإلنشاء والتأ

وإذا كان هذا حال االختصار فإن احلديث عن تاريخ ظهور املختصرات يف الفقه املـالكي  

يستلزم أساسا أن نقف قليال عند تاريخ هذه الظاهرة؛ حيث جند عددا كثريا مـن املـؤرخني مل   

أن  -رمحـه اهللا –الكي، وقد ذكر احلجـوي  يتفقوا على تاريخ دخول هذه الظاهرة إىل الفقه امل

يف حـني يـرى   . )397(ظهور هذه الظاهرة يف الفقه املالكي يف القرن الثالث بظهور خمتصـرات 

نشأت ظاهرة االختصار منذ أواخر القرن الثاين مثل خمتصرات عبد اهللا بن »: الدكتور الدمهاين أنه

  .)398(«الصغرياملختصر الكبري واملختصر األوسط واملختصر : عبد احلكم

وال أريد أن أخوض يف تاريخ ظهور املختصرات بقدر ما أريد أن أرجع إىل الوراء شـيئا  

قليال؛ ذلك أنه منذ القرن الرابع اهلجري أمجع الفقهاء من أهل السنة على إغالق باب االجتـهاد  

العربيـة  ونتجت عنـه املدنيـة   . واالكتفاء باملذاهب األربعة املعروفة، مث تقهقرت على إثر ذلك

وأصاا اجلمود يف مجيع نواحيها فاستتبع ذلك فشو التقليد وتوقف االجتهاد يف الفقه، واكتفـى  

الفقهاء باختصار الكتب املؤلفة فيه مث بشروحها، وكان هذا التقهقر نتيجة عوامل متعددة أبرزها 

كانت تعـز  تقطيع أوصال الدولة اإلسالمية؛ حيث صارت دوال عديدة، فضعف أمر الدولة اليت 

  . )399(الفقه والفقهاء وتدفعهم إىل البحث واالجتهاد

  

ومنذ ذلك الوقت بدأت املختصرات الفقهية يف املذهب املالكي تظهر للوجود أوائل القرن 

الثالث، وازداد انتشارها يف القرن الرابع مث تضخم حجمها بشكل لفت انتباه النـاس يف القـرن   

                                                           
 .1/111: مقدمة حمقق التفريع) 395(
 .1/112: املصدر نفسه) 396(
 .3/113: الفكر السامي للحجوي) 397(
 .1/111: مقدمة حمقق التفريع) 398(
 .25: التشريع اإلسالمي أصوله ومقاصده للدكتور اجليدي، ص) 399(
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املؤلفات الفقهية هو الفقيه أبو عبد اهللا بن عبـد احلكـم   السابع، ولعل أول من تصدر الختصار 

  . )400(الذي اختصر كتب أشهب) هـ214. ت(املصري 

يف هذه  )401(ومن هذا التاريخ بدأت فكرة املختصرات تلوح يف األفق وإن كان االختصار

 علـى أن . املرحلة له طابع خاص خيتلف شكال ومضمونا عما آل إليه الوضع يف العصور املتأخرة

االهتمام ذه الظاهرة ما لبث أن تطور مع مرور الزمان نتيجة تقـاعس اهلمـم عـن حتصـيل     

املبسوطات والتعامل مع املطوالت من جهة، وقصور الفقهاء عن االبتكار واإلبداع من جهة ثانية، 

حىت إذا أزفت مرحلة إغالق باب االجتهاد ازدادت سوءا؛ حبيث ركن الناس إىل اخلمول الفكري 

  . صروا على ما وجدوه مدونا لدى األقدمني مكتفني بهواقت

وال ريب أن هذه الظاهرة جنت كثريا على الفقه من حيث منوه وازدهاره حىت إن كثريا من 

الباحثني عن هذه الظاهرة جعلها سببا يف تقهقره وضعفه واحنالله؛ ذلك أن املنهج الذي سار عليه 

اث الفقهي مل يستوعبوا مضامينه وحمتواه على الوجه املختصرون يقوم على أساس فهم خمتلف للتر

الذي كان عليهم أن يفهموه ويتمثلوه، فجاء كالمهم ضربا من األلغاز يستعصي فهمها حىت على 

  .الفقيه املتمرس؛ إذ هو يستعني بالشروح واألصول القدمية عله يظفر مبا يريد

ه املالكي؟ هذا السؤال جييب عنه فما هي األسباب اليت أدت إىل ظهور هذه الظاهرة يف الفق

  .الفرع املوايل

  أسباب ودواعي املختصرات يف الفقه املالكي: الفرع األول
إن دواعي ظهور املختصرات يف الفقه املالكي أملتها ظروف كثرية سيحاول هذا املبحث أن 

يـع  السبب يرجع يف ظهور هذه املختصرات وركوب الناس هذا امله»يذكر بعضا منها؛ ذلك أن 

إىل أن املتأخرين صعب عليهم استيعاب املؤلفات املطولة وشق علـيهم حفظهـا واستقصـاؤها    

  . )402(«..فاستعاضوا عنها كتبا خمتصرة تيسريا على املبتدئني وتسهيال للحفظ على املتعلمني

                                                           
 .365-3/364: ترتيب املدارك) 400(
 .87: لكي، صمباحث يف الفقه املا) 401(
 .132: حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي للدكتور عمر اجليدي، ص) 402(
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واضحة  وال خيفى أن املؤلفات اليت صنفت يف عهد مبكر كانت كبرية احلجم، وسهلة العبارة

ـ 240.ت(ثل املدونة لسحنون األفكار م  )403(، واملوازيـة حملمـد بـن املـواز    )م854/هـ

، واملبسـوطة  )م854/هـ238.ت( )404(، والواضحة لعبد امللك بن حبيب)م882/هـ269(

، )م942/هـ331.ت(الليثي  )405(، واحلاوي أليب الفرج)م895/هـ282.ت(إمساعيل للقاضي 

وغريها من املصنفات اليت كانت ) م996/هـ386.ت(والزيادات البن أيب زيد القريواين  والنوادر

 ولَما ضعفت اهلمم وفترت العزائم قام أهل املائة الرابعة باختصار هـذه . تشكل أمهات الفقه املالكي

  . املؤلفات

إن أول من اختصر بعض هذه املطوالت الفقهية فضل بـن سـلمة اجلهـين     )406(ويقال

اضحة واملوازية وغريها، وتبعه حممد بن عبد اختصر املدونة والو) م931/هـ319.ت(األندلسي 

صاحب املختصر املشهور اختصر املدونة، ) م952/هـ341.ت(الطليطلي  )407(اهللا بن عيشون

فاختصـرها كمـا   ) م974/هـ364.ت(مث جاء بعدمها حممد بن عبد امللك اخلوالين البلنسي 

                                                           
هو اإلمام العالمة فقيه الديار املصرية، أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن زياد االسكندراين املالكي، ابن ) 403(

اجشون وأصبغ بـن  املواز صاحب التصانيف، أخذ املذهب عن عبد اهللا بن عبد احلكم وعبد امللك بن امل
تـويف سـنة   . انتهت إليه رئاسة املذهب، وله مصنف حافل يف الفقه سيأيت احلديث عنه. الفرج، وغريهم

وقد اشتغل أحد األساتذة الباحثني بكلية الشريعة وهو األستاذ احلسن مكراز جلمع املوازية يف . هـ281
انظـر ترمجتـه يف الـوايف    . (العبادي الكتب الفقهية لنيل دكتوراه الدولة حتت إشراف الدكتور احلسن

: ، وسري أعـالم النـبالء  2/177: ، وشذرات الذهب2/166: ، والديباج املذهب1/335: بالوفيات
13/6.( 

هو أبو مروان عبد امللك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي، أصله من طليطلة، مـن مؤلفاتـه   ) 404(
 ).154: باج صانظر ترمجته يف الدي. (هـ238تويف سنة . الواضحة

هو أبو الفرج عمرو بن عمرو بن حممد الليثي البغدادي، نشأ ببغداد، وأصله من البصرة، فقيه مالكي ) 405(
: هـ، وقيل330تويف سنة . احلاوي يف الفقه، واللمع يف أصول الفقه: من تآليفه. تفقه بإمساعيل القاضي

 ).215: رحون ص، والديباج البن ف253: انظر ترمجته يف الفهرست ص. (هـ331
 .92: مباحث يف الفقه املالكي باملغرب للدكتور عمر اجليدي، ص) 406(
حممد بن عبد اهللا بن عيشون، طليطلي، أبو عبد اهللا، مسع بطليطلة من وسيم بن سعدون ووهب بـن  ) 407(

انظر ترمجتـه يف  . (هـ341تويف سنة . وله خمتصر مشهور، وألف مسند حديث مالك. عيسى وغريمها
 ).6/174: املداركترتيب 
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، وكذا ابـن أيب  )م996/هـ399.ت( )408(اختصرها من بعده أبو عبد اهللا حممد بن أيب زمنني

ـ 440.ت( )409(، وأبو القاسم اللبيـدي )م996/هـ386.ت(زيد القريواين  ، )م1048/هـ

  . والرباذعي صاحب التهذيب الذي اختصر به خمتصر ابن أيب زمنني املذكور سابقا

) م1248/هـ646.ت(مث جاء بعد هؤالء رجل املختصرات أبو عمر عثمان بن احلاجب 

فيما ) م1374/هـ776.ت(و الذي سيختصره خليل بن إسحاق فاختصر ذيب الرباذعي وه

وغري هؤالء كثري ممن تصدروا الختصار املؤلفات الطويلـة  . وسيبلغ االختصار إذ ذاك أشده. بعد

  :وقصدهم ذه املختصرات كما قيل حتقيق هدفني

  . تقليل األلفاظ تيسريا للحفظ-أ

ن أمجع للمسائل، وهـذا قصـد   مجع ما هو متفرق يف كتب املذهب من الفروع ليكو-ب

حسن لوال أم غالوا فيه حىت جاوزوا احلد املعقول جبمعهم أكثر عدد من املعاين يف أقل عدد من 

أن الناظر يف هذه املختصرات ال يسـتطيع   )410(األلفاظ، مما أضر بالفقه ضررا بالغا كان من أثره

تالف يف وجهات نظر الفقهاء إدراك سر ما قصده املختصر ونتج عن ذلك تضارب يف الرأي واخ

كل حبسب ما تيسر له من فهم مراد املختصر مما أثار اجلدل بينهم وأوقعهم يف اضطراب شـديد  

فحدثت نتيجة ذلك هفوات وأخطاء بسبب طبيعة هذه املختصرات؛ إذ أصبحت عبارة عن ألغاز 

  . )411(حيتاج إىل من يفكك عبارا وحيلل ألفاظها

                                                           
اإلمام القدوة الزاهد أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عيسى بن حممد الْمري األندلسي، شيخ قرطبة، ) 408(

وزمنني بفتح امليم : قال الذهيب. هـ399هـ، وتويف سنة 324ولد سنة . له عدة مؤلفات واختصارات
، وترتيـب  56: جذوة املقتـبس ص : ترمجته يفانظر ). (17/189: سري أعالم النبالء(مث كسر النون 

، وسري أعـالم  3/71: ، والعرب3/1029: ، وتذكرة احلفاظ87: ، وبغية امللتمس ص4/672: املدارك
 .17/188: النبالء

مفيت املغرب أبو القاسم بن حممد احلضرمي املالكي اللبيدي، ولبيد من قرى إفريقيـة، لـه   : اللَّبيدي) 409(
: سـري أعـالم النـبالء   . (ب يف بضعة عشر جملد أو كتاب يف بسط مسائل املدونةكتاب كبري يف املذه

، 3/128: ، واللبـاب 4/707: ترتيب املـدارك : انظر ترمجته يف). هـ440تويف سنة ). 17/623
 ).17/623: ، وأعالم النبالء1/109: ، وشجرة النور1/516: ، وهدية العارفني1/484: والديباج

 .88: الكي صمباحث يف الفقه امل) 410(
 .89: مباحث يف الفقه املالكي، ص) 411(
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قها هؤالء الفقهاء الذين سبقت اإلشارة إليهم مل جتد آذانا صاغية، إال أن الصيحات اليت أطل

واستمر الناس على ذلك النهج يتنافسون يف اقتناء املختصرات واجلري وراءها يعملـون مبـا ورد   

فيها، ويدرسوا للطالب ويفتون منها للناس وحيكمون مبقتضى مـا ورد فيهـا بينـهم حـىت     

ختصرات كان يبذل يف سبيل احلصول عليها أضعاف ما كـان  أن هذه التقييدات وامل )412(لريوى

، بل إن بعضهم مل جيد حرجا يف اإلعالن بأن الصواب هـو يف  )413(يبذل يف سبيل اقتناء األمهات

  .االختصار

إال أن  -كما سـبق القـول  -وعلى الرغم من أن االختصار يف املذهب املالكي بدأ مبكرا 

رت بشكل لفت نظر النقاد، حىت إن بعضهم اعترب ذلـك  كتب املختصرات يف العصر املريين تكاث

  .)414(من عيوب هذه الدولة، كما أولع به طلبتها من املختصرات الفقهية

ويف عهد الدولة العلوية حاول السلطان حممد بن عبد اهللا أن يرد الناس إىل كتب املتقدمني 

ا من دارسني وطـالب   اليت اشتدت عناية الناس )415(ويصرفهم عن االشتغال بالكتب املختصرة

طوال العصر املريين وما تاله إىل عصره، وأصدر يف املوضوع رسالة حيذر فيها من االعتمـاد يف  

الفتوى على كتب املتأخرين املختصرة، وحيض الناس على أخذ الفقه واألحكـام مـن كتـب    

الكثري من العناء  املتقدمني، وينفر من دراسة الكتب الغامضة اليت حتتاج إىل كثري من اجلهد وبذل

  .)416(دون أن حيصل منها القارئ على طائل

إن أول ما ينبغي التوجه إليه والعناية : ويقول من أرخ له إنه أصدر منشورا جاء فيه) …(»

به القرآن الكرمي مث السنة النبوية، ونبذ شروح خمتصر خليل املتأخرة واالكتفـاء بشـرح ـرام    

ريه من الفنون؛ حبيث حدد املناهج واملؤلفات الـيت ينبغـي أن   وما فعله بالفقه فعله بغ. واخلرشي

تدرس يف كل فن تالفيا للغموض وتضارب اآلراء وحسما للخالفات اليت حتدث عـادة يف مثـل   

                                                           
 .91: نفسه، ص) 412(
 .1/151: جذوة االقتباس) 413(
 .1/151: نفسه) 414(
 .92: مباحث يف الفقه املالكي للدكتور عمر اجليدي، ص) 415(
 .92: نفسه، ص) 416(
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هذه األمور، كما منع القضاة واملفتني من احلكم واإلفتاء بشروح خمتصر خليل املتأخرة واالكتفاء 

سه لتأليف كتاب فقهي مبسط متحديا فقهاء عصره وحمفـزا  بالشروح القدمية ،وقد تصدى هو نف

  . هلم على انتهاج هذا النهج

إنه كان ينهى عن ذلك غاية وال يترك من يقرأ خمتصر خليل وخمتصر ابن »: ويقول الناصري

عرفة وأمثاهلا، ويبالغ يف التشيع على من اشتغل بشيء من ذلك حـىت علـى كتـاب الرسـالة     

  . )417(« وضع يف ذلك كتابا مبسوطاوالتهذيب وأمثاهلما حىت

من أراد أن يقرأ الفقه فعليه بكتاب املدونة والبيان والتحصيل ومقدمات ابن »: وكان يقول

رشد واجلواهر البن شاس والنوادر والزيادات والرسالة البن أيب زيد القريواين وغريها من كتـب  

ام الكـبري واملـواق واحلطـاب    ومن أراد تدريس خمتصر خليل فإمنا يدرس شرح ر. األقدمني

واألجهوري واخلرشي الكبري ال غري، فهذه الشروح ا يدرس خليل خمتصرا عليها وما عداها من 

الشروح كلها ينبذ وال يدرس به، ومن ترك الشراح املذكورين واشتغل بالزرقاين وأمثالـه مـن   

  . )418(«شراح خليل يكون كمن يتبع السراب

ان قد جدد الفكرة القدمية اليت بدأها ابن العريب ومن سار وهكذا يكون هذا السلط) …(»

على رأيه، لكن ملا قضى األمر إىل جنله السلطان سليمان صار حيض الناس على التمسك باملختصر 

، فكان عمله هذا فتحا لباب االختصار من جديد )419(ويبذل على حفظه وتعاطيه األموال الطائلة

بالعودة إىل خمتصر خليل بعدما سبق لوالده أن حذر الناس من  والتشبث باحلواشي؛ إذ ألزم الناس

  …)420(«العكوف عليه وعلى شروحه املتأخرة انتهى

  

أن أسباب ظهور املختصرات يف املغرب  -رمحه اهللا-إضافة إىل ما سبق يرى األستاذ املنوين 

ات الفقهيـة  وكان من أسباب ظهور هذه املختصر»: تأثر بالطابع املشرقي؛ يقول يف هذا الصدد
                                                           

 .8/67: االستقصا للناصري) 417(
 .1/277: النبوغ املغريب لعبد اهللا كَنون) 418(
 .8/67: ستقصا للناصرياال) 419(
 .93: مباحث يف الفقه املالكي، ص) 420(
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تأثر املغاربة يف هذا العصر بالطابع املشرقي بعد ظهور املؤلفات املختصرة اليت بدأت تـرد مـن   

  . )421(«الفقهي واألصلي) هـ646.ت(املشرق كمختصر ابن احلاجب 

وكان من أسباب ظهور املختصرات الفقهية أيضا أن املتأخرين صعب علـيهم اسـتيعاب   

ظها واستقصاؤها، لذلك توجهـت عنايتـهم إىل املختصـرات    املؤلفات املطولة وشق عليهم حف

الفقهية فاعتمدوها يف التدريس لتسهيل احلفظ على املتعلمني املبتدئني، لكن عددا من العلمـاء مل  

  . يستحسنوا هذا املنهج، يف مقدمتهم القباب الذي انتقد أصحاب املختصرات الفقهية

دات املتأخرة البتة، تارة للجهـل مبؤلفيهـا   شأين أال أعتمد على هذه التعقي»: وكان يقول

وتارة لتأخر زمان أهلها جدا، أو لألمرين معا فلذلك ال أعرف كثريا منها وال أقتنيه وإمنا املعتمد 

  .)422(«عندي كتب األقدمني

إن نقد القباب املختصرات الفقهية كان وليد تأكده من كون االختصار أسـاء إىل الفقـه   

ره وضعفه وحتويله إىل رموز وألغاز يصعب فكها حىت على أصـحاب  اإلسالمي وأسهم يف تقهق

هذه املختصرات أنفسهم، كما وقع البن عرفة عندما استعصى عليه فهم بعض التعريفـات الـيت   

وكما وقع البن احلاجب؛ إذ حيكى أنه ملا كان مشتغال بوضع كتابه، كـان جيمـع    )423(وضعها

مهات يف كالم موجز مث يضمنه كتابه حىت أـاه، مث  األمهات، مث جبميع ما اشتملت عليه تلك األ

  . )424(يأيت بعد ذلك إىل بعض التعابري اليت وضعها فيحتاج يف فهمها إىل فكر وتأمل

إن وعي القباب باآلثار السلبية لالختصار، هو الذي جعله يرفض املختصـرات الفقهيـة   

هولة يف التآليف الفقهيـة وجعلـها   الصعبة الفهم، ويدعو إىل ضرورة التزام الوضوح والبيان والس

وإذا كان هذا سـببا  . )425(مبسوطة املعاين واضحة األدلة ليتم االنتفاع ا تدريسا وإفتاء وقضاء
                                                           

 .199: ورقات عن احلضارة املغربية يف عصر بين مرين لألستاذ املنوين، ص) 421(
، مباحـث يف  11/142: املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب) 422(

 .90: املذهب املالكي باملغرب ص
 .89: املذهب املالكي باملغرب، ص مباحث) 423(
 .89: نفسه، ص) 424(
أمحد املراري، إشـراف الـدكتور   : القباب وجهوده يف الفقه املالكي، دبلوم الدراسات العليا، إعداد) 425(

 .128: حممد الروكَي، دار احلديث احلسنية، ص
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  يعزى إىل سلبيات املختصرات، فما هي األسباب األخرى اليت أدت إىل هذه املختصرات؟

  صعوبة فهم املؤلفات القدمية لدى املتأخرين: الفرع الثاين
يتأمل مؤلفات املتقدمني يف أصناف العلوم والصنائع منذ دونت العلوم وانقضى عصر  إن من

ومعلوم أن العلـوم إمنـا   . األمية يراها كبقية املستحدثات يف هذا الوجود تنتقل من طور إىل طور

توضع أوال قواعدها البسيطة مث تتكامل على التدريج شيئا فشيئا بقدر االحتياج إليهـا، والعلـوم   

تب املؤلفة فيها تابعان ألطوار الدول من قوة وضعف وعمران وضده وبداوة وحضارة لعلم والك

  . يتلون بلون الدولة

وإذا نظرنا إىل أحوال الدولة اإلسالمية يف أول أمرها جتد قوة وحضارة دولة الرشيد وبنيـه  

والتفـرع  فلذلك كانت العلوم املوجودة لذلك العصر آخذة مأخـذها يف االنتشـار   . وبين بنيه

  . والتكامل، واملؤلفات آخذة كماهلا يف البسط واإلتقان والتفريع ومتانة األسلوب

غري أن الكتب العلمية إمنا يقصد منها إفهام الغري من املتعلمني وغالبهم ممن ليست هلم مكانة 

يف العلم واالقتدار على استخراج الغوامض واملكنونات، فالواجب أن تكون عبـارات الكتـب   

مية مبسوطة كل البسط، واضحة غاية الوضوح حىت ميكن للناس تناول معلوماا إىل ما جتب العل

مراعاته من اختيار املفردات السهلة املتداولة يف االستعمال واختيار التراكيب غري املعقدة وتقريب 

إىل  )426(ماألشياء باألمثلة احلية، وهذه كتب األقدمني كلها على هذا املنوال يف سائر أنواع العلو

أن بزغ القرن الرابع وما يليه من القرون، ومن مث جتد الفرق ظـاهرا والبـون بينـا يف البسـط     

  . واإلشباع

نعم، هناك طريقة األقدمني من موجبات التطويل وهي نقلهم مجيع مسائل العلوم كيفمـا  

ناد العلم كانت بالسند إىل املنقول عنه وهي طريقة ال حتمد يف كل عصر وإن كانت حسنة يف إس

غري أنه استغىن عن تلك الطريقة يف العلوم اليت تقررت ومل يبق . إىل قائليه والعلم أمانة كما يقولون

جمال للشك فيها والسيما احلديث إلمجاع األمة اإلسالمية على تلقي أمهاته بـالقبول الـذي ال   

ذلك فلم يبق هلم إال  يطرقه شك يف نسبة تلك األمهات إىل أصحاا الثقات واستقرار رأيهم على
                                                           

 .1/15: منتخبات التواريخ بدمشق حملمد الديب آل تقي الدين) 426(
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خدمة تلك األمهات باحلفظ والفهم والعمل، وقد قلت إن العلم يتلون بتلون األجيال والعصور، 

وقد أخذت املؤلفات العلمية بعد املائة اخلامسة شكال غري الشكل الذي كان هلا، ومل تزل تنتقـل  

  .من شكل آلخر إىل يومنا هذا

ه مبا يراه األصلح واألنسب ألهل عصـره يف العلـم   واملؤلفون منهم من يستقل بالتأليف في

الذي اختص بالتأليف فيه حىت يكون له جمال يف إبداء أفكاره اخلاصة يف ذلك العلم، ومنهم مـن  

يعقد به اجلمود أو قصر الباع عن هذه الدرجة، أو يرى أن كتب األقدمني كافيـة يف حتصـيل   

أهل عصره فيعمد إىل جتريد ذلك الكتـاب   الغرض من ذلك العلم ولكن فيها ما ال يناسب ذوق

  . مما ال يوافق حىت متكن االستفادة منه ويقرب تناوله وينقل من اإلمهال إىل االستعمال

وقد تفنن الناس يف هذه الطريقة وتغالوا فيها، وهي طريقة ال حتمد من مجيع اجلهـات وال  

الكتاب يف ذات العلـم املؤلـف فيـه    ورأينا يف هذه املسألة أنه ينظر أوال إىل أمهية . تذم كذلك

وموافقته بصـورة عمومية ومالءمتـه جلميـع األذواق، وثانيا إىل رغبة مؤلفه ومبلغه من ذلك 

العلم وإصابة آرائـه وأفكـاره وكونـها من حيث تؤخذ منها نتائج وتنشأ عنها اسـتنباطات  

  .)427(ترقي ذلك العلم

لى هذا املنوال، وكانت قمـة شـاخمة يف   ع -رمحهم اهللا-وهكذا كانت مؤلفات القدامى 

العطاء فشكلت بذلك عجزا واقعيا على املتأخرين الذين وجدوا أنفسهم أمام صعوبات فهم هـذا  

البحر الذي ال ساحل له من األفكار واملعاين والبالغة فأخذوا يطلقون عنان أنفسـهم يف إعـادة   

االنتفاع منه حلالته الـيت هـو عليهـا     النظر يف قراءة هذه الكتب، واعتقدوا أن الكتاب ال ميكن

فيختصر بإزالة ما كان مانعا من االستفادة وحيذف ما استغىن عنه ومل يعد لذكره فائدة، وحذف 

املكرر وباختصار العبارات الطويلة اليت ميكن استيفاء مؤداها يف عبارة أقصر وبسط ما حيتـاج إىل  

املؤلف األول وآرائه وإقرار الصواب منـها  البسط وتوضيح ما حيتاج إىل اإليضاح وشرح أفكار 

  .)428(وانتقاد ما هو قابل لالنتقاد مع احملافظة على نسبة كل فكر لصاحبه

                                                           
 .1/16: التواريخ بدمشق حملمد الديب آل تقي الدينمنتخبات ) 427(
 .1/17: منتخبات التواريخ بدمشق) 428(
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وهذه هي الطرق النبيلة اليت حبذها العلماء يف االختصار، غري أن املتأخرين الذين هربوا من 

نظر يف مركباـا فوقعـوا يف   قراءة الكتب القدمية، أعيتهم قراءة تلك الكتب، فلجأوا إىل إعادة ال

ولعـل  . أخطاء كثرية خرجوا عن جادة االختصار فأضحوا يف حبر الرموز واأللغاز وغري ذلـك 

البحث سيكشف عيوب ذلك واألسباب اليت أدت إىل إعادة النظر من جديـد عـرب املـدونات    

فيها أصحاا أقوال  الفقهية اليت جتمع أقوال اإلمام، وبرز عدد قليل من املدونات الفقهية اليت دون

وآراءه ومساعات أصحابه عنه، مضافا إليها بعض اجتهادات هؤالء  -رضي اهللا عنه-اإلمام مالك 

  .األصحاب وتعقيبام وآرائهم

وهذه املدونات اليت صار يطلق عليها فيما بعد اصطالح األمهات هي املدونـة واملوازيـة   

  .يت تنبين عليهوالعتبية والواضحة، ألا ركن املذهب وأسسه ال

وقد لفتت عناية الباحثني والفقهاء واستحوذت على جهودهم حينا من الدهر، فباشـروها  

بالشرح والتوجيه واالختصار واملدراسة، فربز الفقه املالكي يف شكل املوسوعات والدواوين الـيت  

لتبصرة للخمـي  امتألت الساحة العلمية ا وذلك مثل التهذيب للرباذعي والنوادر البن أيب زيد وا

  .والتمهيد واالستذكار البن عبد الرب واجلامع البن يونس، وغريها

ويف فترة ازدهار الفقه املالكي هذه برزت حماوالت كان يقصد منها إجياد وسائل مالئمـة  

تقريبية للفئات الدارسة له واملهتمة بقضاياه وتيسري فهمه للقارئ عن طريق ضبط مسائله وحتريرها 

يف هذا السياق جاء كتاب النوادر والزيادات الذي توخى مؤلفـه ابـن أيب زيـد    و. واختصارها

استيعاب فروع فقه مالك وضمها يف مصنف واحد، وقد جنح إىل حد كبري يف مهمـة اجلمـع   

واالستيعاب، لكنه أخفق يف تبسيط املسائل وحتريرها لتكون يف متناول الدارسني واملهـتمني، ألن  

وهذا ما يفسر التجاء ابن أيب زيد إىل (أسفار ويف مادة فقهية ال تنتهي  الكتاب جاء مطوال يف عدة

  .باعتباره كتابا مدرسا يف الفقه املالكي" الرسالة"وضع اختصار آخر عن املدونة وكذلك كتابه 

مث تلت ابن أيب زيد مقاربات هلا نفس املنطلقات واألهداف إىل أن جاء أبو عبـد اهللا بـن   

فكرة وضع آالت لتقريب مسائل املذهب وحتريرها فاهتدى إىل وضـع  شاس فاختمرت يف ذهنه 

ملا رآه يف زمنه من عزوف الناس عـن  " اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة"خمتصره الذي مساه 
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  : املطوالت وزهدهم عن االستفادة منها واإلقبال على غريها، قال يف مقدمة كتابه اجلواهر

 مذهب عامل املدينة إمام دار اهلجرة أيب عبد اهللا مالك بـن  هذا كتاب بعثين إىل مجعه يف»

أنس، ما رأيت عليه كثريا من املنتسبني إليه يف زماننا من ترك االشتغال به واإلقبال على غـريه،  

حىت لقد صار ذلك دأب كثري ممن يرى نفسه أو يرى من املتميزين وجل من جاء بعد من حذاق 

نهم وال بلغين عنه أنه كره منه سوى تكريره وعدم ترتيبـه حـىت   املتفقهني، ومل أمسع من أحد م

اعتقد بعضهم أنه ال ميكن ترتيبه، بل يشق ويتعذر، وال تنحصر مسائله حتت ضوابط، بل تتنـاىف  

وتتبتر فصرفهم عن عدم اعتناء أئمة املذهب بترتيبه عن استفادة ما اشتمل عليه من حتقيق املعـاين  

األحكام اجلارية على سنن السلف الصاحل بأحسن طريقة؛ يقـول ابـن    النفسية الدقيقة واستنباط

وقد استخرت اهللا تعاىل وشرعت يف نظم املذهب بأسلوب يوافق مقاصـدهم  ) …(»: احلاجب

وحللت النظام الذي كرهـوه مث  (...) ورغبام وخيالف ظنوم فيه ومعتقدام فحذفت التكرار 

  .)429(«ضمنته على ما جنحوا إليه وألفوه

وقد كانت جتربة ابن شاس جتربة رائدة حقا؛ إذ مل يسبقه إليها أحد فيمـا نعلـم داخـل    

املذهب املالكي، ومما يعضد هذا انه ملا أراد وضع هذا املختصـر أجـال فكـره يف التجـارب     

واحملاوالت اليت سبقته فما وقع نظره إال على وجيز الغزايل وهو من الشـافعية، فأعجـب بـه    

: ظمه وأحكام مسائله، فنسج هذا الكتاب على منواله، وعن هذا حتدث فقـال وبطريقته ومجال ن

وملا كان وجيز الغزايل من آخر ما حرر مما حرره غريه من متقدمي األئمة ومتأخريهم فكان ... »

غاية منتهى التحرير، خلصت املذهب يف هذا اموع على القرب من حماذاته فنظمت فيه فرائـد  

  .)430(درر أحكامه

كان هذا حال املؤلفات القدمية وما آلت إليه من عناية املتأخرين ا من أجل اختصار  وإذا

التطويل يف هذه املؤلفات، وعانوا كثريا يف هذا االختصار، فما هي الصعوبات اليت وجدها هؤالء 

يف فهم هذه املؤلفات؟ إىل أي حد أسهمت هذه املؤلفات يف إثراء الفقه املالكي؟ وهل التطويـل  

                                                           
 .4/ 1: عقد اجلواهر الثمينة البن شاس) 429(
 .4/ 1: عقد اجلواهر الثمينة البن شاس) 430(
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  ب من أسباب اجلنوح لدى املتأخرين عن هذه املؤلفات؟ أم إن هناك أسبابا أخرى؟ سب

  .تلك أسئلة سيجيب عنها الفرع املوايل

  التطويل يف املؤلفات القدمية: الفرع الثالث
تعترب املؤلفات القدمية أهم منبع علمي ينهل منها القارئ والباحث والعامل والفقيه وغريهـم  

عطشهم، غري أن هذه املؤلفات القدمية جيد فيهـا املتـأخرون صـعوبة يف     ممن يبحثون يف إرواء

استيعاب حمتوياا، نظرا ملا تضمنته من تطويل وكثرة اآلراء املختلفة؛ حبيث جند مسألة ما تعـج  

بأقوال فطاحل الفقهاء مما يشكل عقدة لدى املتأخرين يف فهم واستيعاب ذلك استيعابا كليا ممـا  

يف هـذا   -رمحـه اهللا –إىل االختصار، يقول الدكتور عمر اجليـدي   -تأخرينيعين امل–حذا م 

إن املتأخرين صعب عليهم استيعاب املؤلفات املطولة وشق عليهم حفظها واستقصاؤها، »: الصدد

فاستعاضوا عنها كتبا خمتصرة تيسريا على املبتدئني وتسهيال للحفظ على املتعلمني، وال خيفـى أن  

صنفت يف عهد مبكر كانت كـثرية احلجـم، سـهلة العبـارة، واضـحة       هذه املؤلفات اليت

  .)431(«األفكار

ملا أطلق الفقهاء العنان ملخيالم، وانسابت أقالمهـم  »: ويقول الدمهاين يف مقدمة التفريع

أنتجوا مؤلفات ضخمة وأمهات مطولة وفروعا متناثرة حىت بات الدارس أو الباحث ليعجز عـن  

عتها وأصبح من العسري الوقوف على مسألة حمددة وسط ذلك الضخم مـن  استيعاا أو حىت مطال

التآليف، فعند ذلك راودت فكرة التلخيص واالختصار بعض العلماء قصد التسـيري والتحقيـق   

وحتصيل املنفعة، وذلك بالتجريد من االستطرادات وإعادة التبويب والترتيب املنطقـي والتنسـيق   

  .)432(«تستهوي القراء وتأخذ بأيديهم بكل رفق ويسرالفين، واإلخراج يف حلة جذابة 

إذا كان هذا سببا مباشرا يف ظهور املختصرات فإن أسبابا أخرى ال تقل أمهية كانت وراء 

ذلك ومن بينها ما عرفه املذهب املالكي من عدم ترتيب وتبويب وتنظيم معظم مؤلفاته وهو مـا  

غلهم الشاغل وقد دفع ذلك غري واحد من غدا عند املتأخرين هاجسا خميفا؛ حيث أصبح ذلك ش

                                                           
 .132: حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي، ص) 431(
 .112-1/111: مقدمة حمقق التفريع) 432(
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فقهاء املذهب إىل هيكلة املذهب وتنظيمه وترتيبه بواسطة مؤلفات ظهرت فيما بعد، وقد الحظ 

اجلالل بن شاس العزوف عن دراسة املذهب املالكي واإلقبال على غريه، ملا يف مصنفاته من تكرار 

ضوابط، مما أدى إىل مشـقة الفهـم    وسوء تنظيم وترتيب، وتباين املسائل وعدم حصرها حتت

ليقرب به مسائل الفقـه املـالكي   " اجلواهر"وعسر التناول بعد االستفادة، فنهزه ذلك إىل تأليف 

وييسرها، وهي اليت مل تعب يف جوهرها ومل يكره حذاق املتفقهني منـها األجانـب العـرض    

  .)433(«والتنظيم

ملأثورة عن اإلمام مالـك واألعـالم مـن    وذا يقدم ابن شاس إىل ما يف الثروة الفقهية ا

أصحابه من معاين نفيسة دقيقة وأحكام جارية على منهج السلف الصاحل وحكم للتشريع ومراعاة 

، كما يشري إىل ما تقتضيه هذه الثروة الزاخرة من جهد حـىت ال تبقـى   )434(للمصاحل اإلسالمية

  .مهجورة ويرحم رواد الفقه منها

هد العلمي وهو الذي درس هذا املذهب وتفقـه يف فروعـه   وكان ابن شاس باذل هذا اجل

وأصوله واستوعب قواعده وأدرك أسرار كثري من أحكامه وأسباب الكثري من اخلالف الذي أثرى 

قد استخرت اهللا تعـاىل، وشـرعت يف نظـم    »: قال ابن شاس. )435(به علماء املالكية مذهبهم

وم فيه ومعتقدام، فحذفت التكرار الذي املذهب بأسلوب يوافق قصدهم ورغبام، وخيالف ظن

عيبوا أئمة املذهب إذ مل حيذفوه، وحللت النظام الذي كرهوه، مث نظمته عنـدما جنحـوا إليـه    

  .)436(«وألفوه

وهكذا يصرح بقصده من هذا التأليف إىل تغيري نظرة من أساء الظـن بالفقـه املـالكي،    

الفقه، وهو بذلك يسري يف منهج املناصرة املشروعة واستعادة الثقة واالعتبار اللذين يستحقهما هذا 

مل يترك أئمة املذهب »: ملذهبه وخيفف من صعوبة معاناة املؤلفات القدمية يف املذهب املالكي بقوله

سلوك هذا الطريق ال الستهجانه لديهم، وال لتعذره عليهم، بل ألم قصدوا بتصانيفهم حمـاذاة  
                                                           

 .28: قني أبو األجفان ومنصور، صمقدمة احملق) 433(
 .28: نفسه، ص) 434(
 .1/28: نفسه) 435(
 .1/29: مقدمة احملققني أبو األجفان ومنصور) 436(



  فهرس األحاديث النبوية    

628   

شرح وتلخيص ونكث وشبه ذلك، على الكتـاب املـذكور،   سؤاالت املدونة؛ إذ كانت ما بني 

  .)437(«وهو كما قد علم سؤاالت مل يعنت موردها بترتيبها

والحظ ابن شاس أن بعض املتأخرين منهم تنكب عن طريقهم وقصد الترتيب فأبدع وأتى 

  .)438(ما مل يسبق إليه

رير غاية املنتـهى،  والحظ أيضا أن الكتاب الذي امتاز حبسن الضبط والتنظيم وبلغ يف التح

على مستوى خمتلف املذاهب هو كتاب الوجيز لإلمام أيب حامد الغزايل الشافعي املتـوىف سـنة   

وإعجاب ابن شاس ذا الكتاب الشافعي حذا به إىل اقتفاء أثره واتباع منهجه، وقـد  . هـ505

ائـد درر  خلصت املذهب يف هذا اموع على القرب من حماذاته، فنظمت فيـه فر »: )439(قال

أحكامه املكونة، وأظهرت جواهر معانيه النفيسة املصونة، وشرحت بالفحص والتأمـل خفايـا   

  .)440(«حكمه الدفينة

وهكذا يتضح أن من أسباب االختصار يف املذهب املالكي التطويل يف املؤلفات القدميـة،  

ملالكي مما اسـتدعى  وعدم تنظيمها وترتيبها وتكرار أقواهلا، كلها عوامل أثرت سلبا على الفقه ا

لدى املتأخرين إعادة النظر يف تأليف مؤلفات حتمل مواصفات تساير العصر الذي يعيشونه مـع  

حفظ ثوابت املذهب وخصوصيته مما حذا بالفقهاء املتأخرين إىل تأليف مؤلفات على غرار خمتصر 

وجـذاب دون  ابن شاس الذي يعترب أهم مؤلف يف الفقه املالكي؛ اختصر املذهب بأسلوب نقي 

إطناب وال تعقيد فخرج كتابه كالربنامج للفقه املالكي، وإن برز عليه تأثره بكتاب الغزايل، إال أن 

ذلك مل يغري قيمة الكتاب وحمتوياته يف شيء، وقد مدحه غري واحد من الفقهاء، بل كاد اإلمجاع 

وإن كان مل يسلــم   يقع على أن خمتصر ابن شاس يعترب من أهم ما ألف يف املختصرات املالكية

  .من بعـض انتقادات الفقهـاء وعلى رأسهم اإلمام الشاطيب كما سبقت اإلشارة إىل ذلك

فما هي مراحل التأليف يف املختصرات؟ وما هي أنواع املختصرات؟ إىل أي حـد أسـهم   
                                                           

 .أ ب: مقدمة اجلواهر) 437(
 .1/29: مقدمة احملققني) 438(
 .1/30: نفسه) 439(
 .1/30: أ، مقدمة احملققني 2: اجلواهر) 440(
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  التصنيف يف املختصرات يف إثراء الفقه املالكي؟

  .تلك أسئلة سيجيب عنها الفرع املوايل

  حركة التأليف يف املختصرات: الرابع الفرع
تعترب حركة التأليف يف املختصرات الفقهية حركة متأخرة أفرزا ظهور مؤلفات جنـدت  

نفسها للتعامل معها بتعامل خيتلف حسب اختالف املؤلف يف الطريقة اليت يريد أن يسـلكها يف  

الذي يريد أن خيتصره إمـا  االختصار، وختتلف اختالفا بينا حسب ما فهمه املختصر من الكتاب 

بإعادة تنظيمه أو ترتيبه أو باختصار أقواله وضده املكرر، وإما باختصاره إذا كان مطوال، وإمـا  

أسهب القـول يف   -رمحه اهللا-ولعل ابن خلدون . غري ذلك من أهداف املختصرات يف التأليف

اب الثالـث مـن   ، كما رصد أصناف املختصرات أيضا حاجي خليفة، إذ يقول يف الب)441(ذلك

  : وفيه ترشيحات: املؤلفني واملؤلفات

الترشيح األول أقسام التدوين وأصناف املدونات، واعلم أن كتب العلوم كثرية الخـتالف  

  : أغراض املصنفني يف الوضع والتأليف ولكن تنحصر من جهة املعىن إىل قسمني

وحنوها قيد النظم وهي إما اخبار مرسلة وهي كتب التواريخ، وإما أوصاف وأمثال : األول

  .دواوين الشعر

  

  : قواعد علوم وهي تنحصر من جهة املقدار يف ثالثة أصناف: الثاين

خمتصرات جتعل تذكرة لرؤوس املسائل ينتفع ا املنتهي لالستحضار ورمبا أفـادت  : األول

  .بعض املبتدئني األذكياء لسرعة هجومهم على املعاين من العبارات الدقيقة

  .سوطات تقابل املختصر، وهذه ينتفع ا للمطالعةمب: الثاين

متوسطات، وهذه نفعها عام، مث إن التأليف على أقسام ال يؤلف عامل عاقـل إال  : والثالث

فيها، وهو إما شيء مل يسبق إليه فيخترعه أو شيء طويل فيختصره دون أن خيل بشيء من معانيه 

وينبغـي لكـل   . أخطأ فيه مصنفه فيصلحه أو شيء متفرق فيجمعه أو شيء خمتلط يرتبه أو شيء
                                                           

 .عبد الواحد وايف: ، حتقيق1242-3/1235: مقدمة ابن خلدون) 441(
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مؤلف كتاب يف فن قد سبق إليه أن ال خيلو كتابه من مخس فوائد استنباط شيء كان معضال أو 

أو حسن نظم وتأليف أو إسـقاط حشـو   . إن كان مفرقا أو شرحه إن كان غامضا )442(مجعه

  .)443(«وتطويل

ل ينتفـع ـا املنتـهي    واملختصرات جتعل تذكرة لرؤوس املسـائ »: يقول حاجي خليفة

لالستحضار، ورمبا أفادت بعض املبتدئني األذكياء بسرعة هجومهم على املعـاين مـن العبـارة    

فمنها اختصار خاص لكتاب معني مثل املدونة اليت رواها سحنون : وهي على نوعني )444(الدقيقة

ومنها اختصار ، وسوف نتناول النقطة يف حينها )445(عن ابن القاسم واختصرها كثري من العلماء

عام ال يقتصر على كتاب معني وإمنا هو تأليف جامع لكل أبواب الفقه اختصرت فيه أهم أقـوال  

كبار الفقهاء مثل كتاب التفريع البن اجلالب والرسالة البن أيب زيد وخمتصر خليل وخمتصر ابـن  

عبد اهللا بن عبد احلاجب وغريها، وقد نشأت ظاهرة االختصار منذ أوائل القرن الثاين مثل خمتصر 

االختصار عرب  )446(احلكم املختصر الكبري واملختصر األوسط واملختصر الصغري، مث تطورت حركة

  . العصور

واقتصر الفقهاء عليها حمجمني عن اإلنشاء والتأليف متفننني يف االختزال والتلخيص لكتب 

ح واحلواشي اليت كان السلف، وأصبحت املختصرات من اإلجياز حبيث ال يتيسر فهمها إال بالشرو

يكتبها املؤلف نفسه أحيانا أو يتوىل ذلك غريه من الفقهاء ابتغاء حل غموضها وتفسـري الـنص   

األصلي فتولد عن ذلك نوع آخر من التأليف وهو الشروح واحلواشي فتلتقي حـول موضـوع   

  . املؤلف واملختصر والشارح واحملشي: واحد كوكبة من العلماء والفقهاء

الفقه يف العصور املتأخرة يتخبط يف حركة عقيمة بني املد واجلزر واالنبسـاط  وهكذا بات 

واالنكماش، بينما بقيت مسائله وقواعده جامدة يتناوله فقيه بالضغط على عباراـا اختصـارا   

                                                           
 .1/35: كشف الظنون حلاجي خليفة) 442(
 .1242-3/1235: مقدمة ابن خلدون) 443(
 .1/35: كشف الظنون) 444(
 .1/111: التفريع البن اجلالب) 445(
 .1/112: مقدمة حمقق التفريع) 446(
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  .)447(«ويتلقاها آخر بالتحليل شرحا وتكرارا

ذهب كثري من »: ولوقد أنكر كثري من العلماء ظاهرة االختصار مثل ابن خلدون الذي يق

املتأخرين إىل اختصار الطرق واألحناء يف العلوم يولعون ا ويدونون ا برناجما خمتصرا يف كل علم 

يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار يف األلفاظ وحشر القليل منها باملعاين الكـثرية مـن   

ا إىل األمهـات املطولـة يف   ذلك الفن، وصار ذلك خمال بالبالغة وعسريا على الفهم ورمبا عمدو

الفنون للتفسري والبيان، فاختصروها تقريبا للحفظ كما فعله ابن احلاجب يف الفقه وأصول الفقه، 

يف املنطق وأمثاهلم،وهو فساد يف التعليم وفيه إخـالل   )449(يف العربية، واخلوجني)448(وابن مالك

  . )450(بالتحصيل

  

اقتصروا على ما قل »: املختصرات فيقول أصحاب -رمحه اهللا-ويصف الشيخ حممد املنوين 

لفظه ونزر حظه، وأفنوا أعمارهم يف حل لغوزه وفهم رموزه، ومل يصلوا إىل رد ما فيه إىل أصوله 

بالتصحيح، فضال عن معرفة الضعيف من ذلك والصحيح، بل هو حل مقفل وفهم أمـر جممـل   

ر العدول عن كتـب األئمـة إىل   ومطالعة تقيدات زعموا أا تستنهض النفوس فبينما حنن نستنك

  .)451(«كتب الشيوخ أتيحت لنا تقييدات اجلهلة

وخالصة القول فإن علم الفروع واملختصرات الفقهية قد نشأ يف البداية لغاية نبيلة ومصلحة 

                                                           
 .1/112: مقدمة حمقق التفريع) 447(
. اهللا، مجال الدين، أحد األئمة يف علوم العربيـة هو حممد بن عبد اهللا بن مالك الطائي اجلياين أبو عبد ) 448(

هـ، وانتقل إىل دمشق فتعلم ا وتصدر لتعليم العربية يف حلب، مات بدمشـق  600ولد يف جيان سنة 
 .واشتهر باأللفية اليت نظمها

افعي هو حممد بن ناماور بن عبد امللك اخلوجني، أبو عبد اهللا فضل الدين، عامل باحلكمة واملنطق، الش) 449(
وطلب وحصل وبـالغ يف  . هـ، وانتقل إىل مصر وتوىل قضاءها590ولد سنة . املذهب، فارسي األصل

له كشف األسرار عن غوامض األفكـار يف  . علوم األوائل حىت تفرد برئاسة ذلك يف زمانه، وأفىت وناظر
يف شـذرات   انظر ترمجتـه . (هـ646مات يف شهر رمضان سنة . احلكمة، واملوجز يف املنطق، وغريمها

 ).320: ، وفيات ابن قنفذ ص5/236: الذهب
 .3/1242: مقدمة ابن خلدون) 450(
 .216: ورقات عن احلضارة املغربية للمنوين، ص) 451(



  فهرس األحاديث النبوية    

632   

مؤكدة، هي استنباط قواعد فرعية وأحكام لقضايا جزئية من جهة، ومجعها يف مؤلفات خفيفـة  

رة من جهة أخرى، إال أن املغاالة يف كلتا احلـالتني قـد أدت إىل   بأسلوب مبسط، وعبارة ميس

  )452(االحنراف والفساد الذي سبقت اإلشارة إليه

كما ال يفوتين أن أشري إىل أن الفقهاء املالكية أسهموا مبوسوعات فقهية أغنت الفقه املالكي 

آخر كنت حـدثت  يف مكان »: إذ يقول -رمحه اهللا-كما يشري إىل ذلك الدكتور عمر اجليدي 

القارئ عن املصنفات األمهات يف املذهب املالكي وأبرزت قيمتها وأمهيتها يف الدراسات الفقهية 

املالكية، كما أبرزت اهتمام وعناية الدارسني ا قدميا وحديثا، وجتلت لنا مظاهر تلك العنايـة يف  

األساس وهو املدارسة؛ إذ أكثر من جانب يف الشرح يف االختصار يف التهذيب، إضافة إىل اجلانب 

ولن أعيد هنا احلديث عنها، كما لن أحتدث . كانت تشكل املائدة األساسة اليت قام عليها املذهب

يف هذا العنوان عن كل املصنفات اليت أشارت إليها املراجع ووصفتها بالضخامة والبسط لكثرـا  

لعثور عليها، وإمنا سأكتفي باستعراض أوال وألا مل تصلنا ثانيا، أو ما يزال البحث يسعى جاهدا ل

ما تبقى من هذه املوسوعات خمطوطا يف بعض املكتبات املغربية، منه ما هو تام ومنه ما هو مبتور، 

  . ولكن يستفاد منه، على أي حال، يف دراسة هذا املذهب

  

غاربة وهدفنا من إدراج هذا العنوان إفادة القارئ مبا هو موجود وإبراز اجلهد الذي بذله امل

يف ميدان التأليف املوسوعي الذي قل نظريه يف بعض املذاهب األخرى وإقامة الـدليل علـى أن   

الفكر املغريب كان يتحرك خبطى ثابتة حنو نشر هذا املذهب والتمكني له ونصرته مبختلف الوسائل 

  . )453(واستمراره، واحملافظة عليه فبقدر ما ينشط اتباع أي مذهب حيافظ عل توسعه وذيوعه

جمموعة من الكتب اليت عدها موسـوعة فقهيـة    -رمحه اهللا-وقد ذكر الدكتور املذكور 

  .. أوصلها إىل اثنني وعشرين كتابا ال جمال لذكر ذلك كله هنا

                                                           
 .1/113: مقدمة حمقق التفريع) 452(
املوسـوعة الفقهيـة يف   : "، مقال نشره الدكتور عمر اجليدي بعنوان99: ، ص4جملة اإلحياء، عدد ) 453(

 ".لكياملذهب املا
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بقي أن أشري إىل أن منهج التأليف يف االختصار وغريه ومظاهره بني املدرسة املالكية العراقية 

  ...نوع املؤلف: منهج التأليف والثاين: األول: ى يف أمرينوغريها من املدارس املالكية األخر

   منهج التأليف: األول

فإنه وإن احتدت فيه املادة وهي فقه اإلمام مالك املدون يف املوطإ واملروي عن أصحابه كما 

 -رمحـه اهللا -سلف، إال أن طريقة عرض هذه املادة ختتلف بني املدارس املالكية وقد نقل املقري 

رضـي اهللا  –وقد كان للقدامى »: منهجني العراقي والقروي يف تناول مسائل املدونة؛ قالبيانا لل

يف تدريس املدونة اصطالحان؛ اصطالح عراقي واصطالح قروي، فأهل العراق جعلوا يف  -عنهم

مصطلحهم مسائل املدونة كأساس وبنوا عليها فصول املذهب باألدلة والقياس، ومل يعرجوا على 

بتصحيح الروايات ومناقشة األلفاظ، ودأم القصد إىل إفـراد املسـائل   " املدونة" الكتاب مبعىن

وأما االصطالح القـروي، فهـو   . وحترير الدالئل على اسم اجلدليني وأهل النظر من األصوليني

البحث عن ألفاظ الكتاب وحتقيق ما احتوت عليه بواطن األبواب وتصحيح الروايات وبيان وجوه 

لتنبيه على ما يف الكتاب من اضطراب اجلواب واختالف املقاالت مع ما انضاف االحتماالت، وا

إىل ذلك من تتبع اآلثار وترتيب أساليب األخبار، وضبط احلروف على حسب ما وقع يف السماع 

  .)454( «وافق ذلك عوامل اإلعراب أو خالفها

   نوع املؤلفات: الثاين

ري اخلالف، ويؤدي هـذا اخلـالف إىل طـرق    إن اهتمام املذهب بالتواليف الفقهية اليت تث

جوانب ليست هي مقصودة لذاا وإمنا ألا تؤدي يف النهاية إىل اختيـار احلكـم الفقهـي أو    

ترجيحه؛ حيث ألفوا يف الفقه وألفوا يف أصوله وألفوا يف اخلالف وألفوا يف نصرة املذهب والـرد  

وكثرت هذه املؤلفات وتتابعت يف . ل املدينةعلى خمالفيه وألفوا يف مناقب إمام املذهب ومناقب أه

  . طبقام

وإذا قطعنا النظر عن التآليف يف الفقه فال تكاد ختلو قائمة مؤلفات أي من مؤلفيهم عـن  

أما . كتاب يف أحد هذه املوضوعات املذكورة، وقد يؤلف الواحد منهم يف أكثر من موضوع منها
                                                           

 .139: ، ص2: جملة األمحدية، العدد) 454(
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، وألن املدارس الفقهية املالكيـة  )455(ثريا، ألنه األصلالفقه فال أريد أن أقف عند مؤلفام فيه ك

  .أسهمت بشكل أو بآخر يف هذا اجلانب

وأعتقد أن التأليف يف املختصرات مل خيرج عن هذا اخلط،بل تابع مجع املؤلفات املالكيـة  

بأسلوا ومضامينها، فال جند خمتصرا حاد عن الطريق الذي رمسه الفقهاء القدامى، لذلك فالتأليف 

يف املختصرات يعترب امتدادا للفقه املالكي بطريقة خمتصرة مبسطة تقرب أصول الفقـه وقواعـده   

  . وهذا ما تبني يل من خالل هذا البحث. بطريقة أكثر تناوال

مـا هـي   : وإذا كان هذا حال التأليف يف املختصرات فإن احلديث جيرنا إىل أن نتسـاءل 

ه املختصرات األهداف اليت رمستها لنفسها؟ ومـا  أهداف املختصرات؟ مث إىل أي حد التزمت هذ

  هو أثر ذلك على الفقه املالكي؟

  

    

                                                           
 .139: العدد نفسه، ص) 455(
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  املبحث الثالث
  أهداف املختصرات

  

  

  تمهيد

بدأت فكرة االختصار تظهر إىل الوجود أوائل القرن الثالث اهلجري حينما اختصر عبد اهللا 

يف املختصر  )م819/هـ204.ت(كتب أشهب ) م829/هـ214.ت(بن عبد احلكم املصري 

وازداد انتشارها يف القرن الرابع اهلجري، مث تضخم حجمها بشكل لفت انتباه الناس . )456(الكبري

يف القرن السابع اهلجري وإن كان االختصار يف مرحلته األوىل له طابع خاص، خيتلـف شـكال   

  .)457(«ومضمونا عما آل إليه الوضع يف العصور املتأخرة

  :أسباب ويرجع بروز هذه الظاهرة إىل

ضيق اال أمام فقهاء عصر االحنطاط بإغالق باب االجتهاد، فلم يبق هلؤالء عند التأليف -أ

  .سوى تكرار ما قاله األولون يف شروح أو نظام أو خمتصرات

تقليل األلفاظ تيسريا للحفظ؛ فنظرا إىل اعتماد التعليم على احلفظ، وباملقابل كانـت  -ب

خمة مطولة، صعب عليهم حفظها واستيعاا فلجأوا إىل اختصارها املؤلفات املبكرة يف املذهب ض

  .تسهيال للحفظ

مجع ما هو متفرق بني كتب املذهب من الفروع يف كتـاب واحـد ليكـون أمجـع     -ج

  .«للمسائل

وقصدهم يف ذاته من االختصار حسن، إال أم بالغوا فيه مع مرور الزمن، حىت أصـبحت  

ك مل حيل االختصار املشكل، بـل زاده تعقيـدا وتسـبب يف    املختصرات عبارة عن ألغاز، ولذل

                                                           
 .3/113: الفكر السامي) 456(
 .52: ، ص41: الة الفقهية املعاصرة، عدد) 457(



  فهرس األحاديث النبوية    

636   

  :)458(حدوث مشاكل جديدة، أمهها

  .إحلاق خلل باملعاين اللغوية واالصطالحية-أ»

  .ارتكاب أخطاء فقهية-ب

  . «حتول العبارات الفقهية إىل ألغاز ومقفالت-ج

ئمـة كلمهـم   إال أن كل هذا مل ينتج عن املختصرات األوىل، اليت اختصر فيها تالميذ األ

حبذف ما ال تكثر احلاجة إليه من املسائل وترتيب ما أماله األئمة غري مرتب، وإمنا حـدث بعـد   

ذلك فيما بعد، عندما حدثت املغاالة يف عملية االختصار، وقد أسهب احلجوي القـول حتـت   

  …)459(غوائل االختصار وتاريخ ابتدائه: عنوان

دراك سر ما قصده املختِصر، ونتج عن ذلـك  وإن الناظر يف هذه املختصرات ال يستطيع إ

تضارب يف الرأي واختالف يف وجهات نظر الفقهاء كل حبسب ما تيسر له مـن فهـم مـراد    

املختصر مما أثار اجلدل بينهم وأوقعهم يف اضطراب شديد فحدثت نتيجة ذلك هفوات وأخطـاء  

يفكك عبارا وحيلـل   بسبب طبيعة هذه املختصرات، إذ أصبحت عبارة عن ألغاز حتتاج إىل من

  .)460(ألفاظها فظهرت الشروح واحلواشي وضاع بذلك القصد الذي ألجله حدث االختصار

  : إن أهداف املختصرات تتنوع إىل ما يأيت: وخالصة القول

  .)461(مجع األسفار يف سفر واحد-1

  .تقريب املسافة-2

  .حتقيق املراد-3

  .تكثري العلم-4

  .تقليل الزمن-5

                                                           
 .133: حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي للجيدي، ص) 458(
 .4/457: الفكر السامي) 459(
عبد اهللا، رسالة دبلوم الدراسات العليا من إعـداد أمحـد   احلركة الفقهية يف عهد السلطان حممد بن ) 460(

 .152-145: العمراين، بإشراف حممد احلبيب التجكاين، دار احلديث احلسنية، ص
 .، بتصرف458-4/457: الفكر السامي) 461(
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ملذكورة مل حتظ بعناية كبرية من قبل الباحثني واملهتمني، مما جعل املـادة  كل هذه املسائل ا

العلمية تعرف نزرا كثريا سيما هذه الفروع اليت سيتم احلديث عنها وقد جيد الباحث صـعوبات  

شىت يف مجع ما قيل عنها، ومل يتحدث بإسهاب يف مثل هذه املواضع إال القليل، بل جل من تناول 

ولوها على شكل نقط ال يتوسعون يف شرحها، لذلك يعاين الباحـث يف مجـع   هذه األفكار تنا

شتات هذه الفروع لقلة املادة ولعدم التوسع يف مضامينها، مما خلق يف هذا البحث عدم تـوازن  

مطالبه، وقد بذلت جمهودات كثرية لغياب شروحات واضحة هلذه النقط، لذلك فال عجـب أن  

، ألن املادة العلمية ال توجد بشكل يسمح بالتوسع يف كـل  يكون الفرع يتكون من ورفات فقط

فرع فكلها رؤوس األفكار مل حتظ بعناية فائقة لدى الفقهاء والباحثني للتوسع والدراسـة، وقـد   

أخذت هذه البادرة وجعلته مطالبا على أمل أن يتوسع البحث مستقبال علـى هـذه األصـول    

  .األساسية للمختصرات وأهدافها  الرئيسة

د أسهمت هذه املختصرات يف حشر معان كثرية يف كالم قليل؟ وهو ما سيتناوله الفرع وق

  .املوايل

  .تلك أسئلة سيتناوهلا الفرع املوايل

  حشر معان كثرية يف كالم قليل: الفرع األول
إن حشر معان كثرية عن كالم قليل يسبب وقوع أغالط فيما أماله أصحاب املختصـرات  

 الكثرة، مثال ذلك أن املدونة مثال فيها حنو ثالثة أسفار ضخام، وهـي  وصرنا من مجع القلة إىل

مفهومة بنفسها ال حتتاج لشرح يف غالب مواضعها، لكن خليال ال ميكننا أن نفهمه ونثق مبا فهمنا 

إال بستة أسفار للخرشي ومثانية للزرقاين ومثانية للرهوين، واجلميع اثنان وعشرون سفرا مع طول 

عف يف الدروس واملطالعة يف تفهم العبارات املغلقـة فلـم حيتمـل املقصـود مـن      الزمن املتضا

  :مما أدى إىل نتائج وخيمة تتمثل فيما يأيت.. املختصرات

  .فأصبح علم الفقه يستغرق عمر الطالب: التطويل-1

  

  .وقد ختم املختصر بعض أشياخنا تدريسا حنو أربعني سنة-2
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  .)462(املسائل النادرة تضخيم الفقه بكثرة االختصار وكثرة-3

وكان اهلدف الرئيس الذي كان يسعى إليه املختصرون،  التعبري مبعان كثرية يف كالم قليل 

ويهدف املختصرون إىل اإلجياز ال على حسب طالقـة  . ال تلخيص التعبري، جتنبا للملل والتطويل

لفاظ وحشوها مبا ال التعبري ووضوح املعاين وسهولة الفهم، ومل يكن فيه شيء من الضغط على األ

مما حصل يف القرن السادس وما يليه؛ حيث أصبحت املختصـرات صـعبة   »... تطيق من املعاين

  . )463(…«املراس مستعصية الفهم حتتاج إىل شروح مطولة وحواشي مبينة

وال يظن أن االختصار كما يؤخذ من مفهومه اللغوي ال يكون إال بتبديل العبارة الطويلـة  

ن هذا رمبا كانت مضرته أكثر من نفعه كما وقع لكبري من املختصرين بل لكثري بعبارة موجزة فإ

من املؤلفني املستقلني أم يبالغون يف تقليل األلفاظ وحشر املعاين الكثرية فيها حىت تضـيق عـن   

تأديتها وجييء التكلف والغموض واإلغالق وتقوم اإلشكاالت واالحتماالت يف فهم املقصود حىت 

، وإمنا املختصر احلاذق يعطي كل مقام ما يناسبه؛ فالعبارات الطويلة الدالة على معىن يضيع برمته

بسيط ميكن أن تؤدى بأقل من ذلك، خيتار له من التراكيب على قدر معناه من غري إخالل، ورب 

مقام حيتاج إىل بسط العبارة فيبسطها وله زاد على األصل وحسبه أن يتبع سبيل البالغة بتعريفهـا  

  . قرر يف علم البيانامل

فأما االختصار حبذف املكرر وما ال فائدة فيه وما ال يوافق أذواق أهل عصرنا وما اسـتغىن  

عنه كاألسانيد مثال فهذا مما يستحسن وال يستهجن، وأما ما خرج عما ذكرناه سواء كان مـن  

طيس واحلامل عليه يف املختصرات أو من املؤلفات املستقلة، فما هو إال نسخ للتأليف وتسويد للقرا

الغالب حب الظهور والشهرة، وهو من أكرب اآلفات اليت أصيب ا العلم العـريب يف العصـور   

  .)464(املتأخرة

  

                                                           
 .، بتصرف458-4/457: الفكر السامي) 462(
 .1/111: مقدمة حمقق التفريع) 463(
 .1/17: ديب تقي الدينمنتخبات تاريخ دمشق حملمد أ) 464(
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وإذا حصل العكس مما ذكرناه آنفا من إحداث أساليب خمتلفة وعبارات جزلة ومجل سامقة 

عن املشروط والصـلة عـن   تصطف فيها األلفاظ وتزدحم فيها املعاين ازدحاما يبتعد فيه الشرط 

املوصول، واجلملة عن اخلرب وغري ذلك من التعابري اليت تالحظ يف هذه املختصرات، كما أن منهم 

من يؤلف كتبا يف الفقه، إما الختصار الكتب املطولة، أو لنظم بعض األحكام الفقهية أو حملاولـة  

سبب االختصار إىل مقصدين ويرجع »: تبسيط ما يعسر فهمه منها، يقول احلجوي يف هذا الصدد

  : اثنني معا، ومها

  .تقليل األلفاظ تيسريا للحفظ كما سيأيت-

  .)465(ومجع ما هو متفرق يف كتب املذهب من الفروع ليكون أمجع للمسائل-

لكن املفسرين أساءوا من حيث ال يدرون، ألن هذا القصد يف حد ذاته حسـن، لكنـهم   

فهم هذه املختصرات يتطلب وقتا طويال لفك رموزهـا  غالوا يف ذلك حىت فاتوا املقصود وأصبح 

وألغازها فأصبحت اجلملة الواحدة منها حتتمل احتماالت كثرية مما نتج عنه تضارب يف الـرأي  

  .واختالف يف وجهات النظر

وكان من أثر »: وكل هذا أضر بالفقه ضررا بالغا كما قال الدكتور عمر اجليدي رمحه اهللا

هذه املختصرات ال يستطيع إدراك سر ما قصده املختصر مما أوقع الفقهاء  االختصار أن الناظر يف

يف اضطراب شديد فحدثت نتيجة لذلك هفوات وأخطاء بسبب طبيعة هـذه املختصـرات، إذ   

أصبحت عبارة عن ألغاز ورموز فجاء عصر الشروح واحلواشي وضاع بذلك القصد الذي ألجله 

ين من فرط تعمقهم يف االختصار أن بعضهم مل يعد حدث االختصار وأدى احلال ببعض املختصر

يفهم ما سطره يف خمتصره كما وقع البن احلاجب؛ إذ حيكى أنه لَما كان مشتمال بوضع كتابـه  

كان جيمع األمهات مث جيمع ما اشتملت عليه تلك األمهات يف كالم موجز، مث يضمنه كتابه حىت 

، إىل )466(«ليت وضعها فيجتاج يف فهمها إىل فكر وتأملأاه، مث يأيت بعد ذلك إىل بعض التعابري ا

                                                           
 .4/458: الفكر السامي للحجوي) 465(
: ، نقال عن جـذوة االقتبـاس  133: حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي للدكتور عمر اجليدي، ص) 466(

1/297. 
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  .غري ذلك من املسائل واألهداف اليت سطرها املختصرون

  تقليل ألفاظ املختصرات: الفرع الثاين
مما الشك فيه، أن عمل املختصرين كان خيتصر أساسا إىل تقليل ألفاظ املختصرات، ألنـه  

فقـد  . )467(«ر لكان احلد الذي أضر بالفقـه مقصد حسن؛ إذ لوال حصول املبالغة يف االختصا

انصب عمل الفقهاء يف حل ألفاظ املختصرات واخلالف يف تأويلها فوضعت لبياا الشـروح، مث  

ومما حتسن اإلشارة إليه يف هذا الصدد اعتراض . تعقبوها باحلواشي مما أضاع الوقت وبدد اجلهود

اختصار الفقه، ولكن صوت اعتراضـهم   على ظاهرة اإلغراق يف -وإن كانوا قلة–بعض العلماء 

كان خافتا مل يسمع يف ضجيج األصوات اليت تشيد باملختصرات، ومنهم الشيخ أمحد بن قاسـم  

على مـا   )468(الشهري بالقباب، ملا حج مر يف طريقه بتونس واجتمع بابن عرفة فأوقفه ابن عرفة

  .)469(«كتب من خمتصره الفقهي

يف دراسته أال يأخذ الفقه إال من كتب األقـدمني وال   ولقد كان من منهاج اإلمام الشاطيب

وأما ما ذكرمت من عدم اعتمـادي علـى   »: يرى ألحد أن ينظر يف هذه الكتب املتأخرة؛ يقول

التآليف املتأخرة فليس ذلك من بعض رأي، ولكن اعتمدته حبسب اخلربة عند النظـر يف كتـب   

ن بشري وابن شاس وابن احلاجب ومـن بعـدهم،   املتقدمني مع املتأخرين وأعين باملتأخرين مثل اب

وألن بعض من لقيته من العلماء بالفقه أوصاين بالتحاشي على كتب املتأخرين وأتى بعبارة خشنة 

ولكنها حمض النصيحة، والعبارة اخلشنة اليت أشار إليها كان ينقلها عن صاحبه أيب العباس القباب، 

  .)470(كما متت اإلشارة إىل ذلك

                                                           
 .4/458: الفكر السامي) 467(
 العلوم وفاق يف اإلمام احلجة أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عرفة الورغي نسبا، التونسي بلدا، تبحر يف) 468(

هــ،  717مولده سنة . توىل إمامة اجلامع األعظم. األصولني والكالم، وتقدم يف الفقه والنحو والتفسري
غايـة  : انظر ترمجتـه يف . (هـ803تويف سنة ". املختصر الكبري يف فروع املذهب"وله مصنفات أرفعها 

 ).380-379: ، ووفيات ابن قنفذ ص274: ، ونيل االبتهاج ص2/243: النهاية
، 4/461: ، والفكـر السـامي  95: ، واخـتالف الفقهـاء ص  102: نيل االبتهاج للتنبكيت، ص) 469(

 .بتصرف
، رسالة دبلوم الدراسات العليا، دار احلديث احلسنية، 96: االختالف الفقهي مصطلحاته وأسبابه ص) 470(
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املالكية املنهج االختصاري الذي اتبعوه يف خمتصرام يف هذا الدور بأنـه رد   ويعرف علماء

وبلفظ آخر أكثر دقة اختصر الكالم؛ إذ أتى باملعاين  )471(الكثري إىل القليل ويف القليل معىن الكثري

وهو منهج اتبعـه علمـاء املالكيـة يف    . )472(«الكثرية يف األلفاظ القليلة من غري إخالل باملعىن

رام يف هذا الدور، إال أن بعضهم بالغ يف االختصار حىت أصبح الكتاب يضم مادة علميـة  خمتص

واسعة يف كلمات وتعبريات موجزة جدا تصل أحيانا إىل مستوى األلغاز مما حيتـاج إىل شـرح   

وحاشية؛ فكتاب جامع األمهات البن احلاجب إجياز ملادة علمية واسعة ال تقل عن املادة املستوعبة 

يراه بعضهم من أن جامع األمهات البن احلاجب اختصار لكتاب عقد اجلواهر وهو أمـر ال  مبا 

  .يعترف به ابن احلاجب

وهلذا عرفت املختصرات الفقهية املالكية حتوال كبريا يف جل مضامينها، ويأيت هذا التحـول  

املنهج إىل يف ظل تقريب القصوى، وذلك باختصار الكتاب الفقهي ولو بألفاظ قليلة وتسرب هذا 

  . الفقه املالكي منذ القرن الرابع اهلجري وما يليه

غري أن الفقهاء مل يتناولوا بالتفصيل عددا كثريا من النقط الغامضة يف شرحها وتفصـيلها،  

ويأيت يف مقدمة هذه النقطة تقليل األلفاظ يف املختصرات؛ فهي نقطة جزئية حتتاج إىل شرح هذه 

ولذا فمن الصعب .  تعر أي اهتمام للجزئيات اليت رمسها املختصرونالنقطة يف كتب الفقه اليت مل

  جدا أن جتد ما ال فائدة فيه من كالم املؤلف مع تعبري املختِصر بألفاظ قليلة جدا؟ 

. وكيفما كانت األسباب واملسببات فإن تقليل األلفاظ يف املختصرات هو اهلدف األساس

وإذا كان املؤلف من . ة التعامل مع الكتب املختصرةغري أن لذلك عواقب وخيمة تتمثل يف كيفي

حذاق العلم فإنه يستطيع أن خيتصر الكتاب بألفاظ قليلة دون اإلخالل واإلطناب واحلشـو ممـا   

  .يعطي لعمله رونقا وافيا ال لدى املتخصصني

أن وهلذا فإن تقليله ألفاظ املختصرات تعرف جناحا دائما، ألنه البد ملن أراد ان يقوم بذلك 

                                                                                                                                                                          
 .عبد العزيز بنصاحل، حتت إشراف الدكتور عمر اجليدي: إعداد

 .1/24: اجلليلمواهب ) 471(
 .1/34: اخلرشي على خمتصر خليل) 472(
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يكون أهال هلا، وإن كان حال هذا فإن األمر ال خيتلف كثريا عن جزئيات أخرى يتمثل يف مجـع  

إىل أي حد أسهم املختصرون يف مجع ما هـو متفـرق يف   : وجيدر بنا أن نتساءل. ما هو متفرق

  املختصرات؟ وما هو أثر ذلك يف املختصرات؟ 

  .تلك أسئلة يتناوهلا الفرع الالحق

  جمع ما هو متفرق: الفرع الثالث

إن من يتأمل مؤلفات املتقدمني يف أصناف العلوم والصنائع منذ دونت العلـوم، وانقضـى   

ومعلوم أن العلوم . عصر األمية، يراها كبقية املستحدثات يف هذا الوجود تنتقل من طور إىل طور

تياج إليها والعلوم إمنا توضع أوال قواعدها البسيطة، مث تتكامل على التدريج شيئا فشيئا بقدر االح

والكتب املؤلفة فيها تابعان ألطوار الدول من قوة وضعف وعمران وضده وبداوة وحضارة لعلم 

  . يتلون بلون الدولة

وإذا نظرنا إىل أحوال الدول اإلسالمية يف أول أمرها، جند قوة وحضارة دولة الرشيد وبنيه 

ذة مآخـذها يف االنتشـار والتفـرع    وبين بنيه فلذلك كانت العلوم املوجودة لذلك العصر آخ

وغري خاف أن . والتكامل، واملؤلفات آخذة كماهلا يف البسط واإلتقان والتفريع ومتانة األسلوب

الكتب العلمية إمنا يقصد منها إفهام الغري من املتعلمني وغالبهم ممن ليس هلم مكانة يف العلـم وال  

أن تكون عبارات الكتب العلمية مبسوطة  اقتدار على استخراج الغوامض واملكنونات؛ فالواجب

كل البسط، واضحة غاية الوضوح حىت ميكن للناس تناول معلوماا إىل ما جتب مراعاتـه مـن   

اختيار التراكيب السهلة املتداولة يف االستعمال واختيار التراكيب غري املعقدة وتقريـب األشـياء   

  … باألمثلة احلسية

تطويل وهي نقلهم جلميع مسائل العلوم كيفمـا كانـت   نعم، هناك طريقة األقدمني يف ال

بالسند إىل املنقول عنه وهي طريقة ال حتمد يف كل عصر وإن كانت حسنة يف إسناد العلـم إىل  

قائله والعلم أمانة كما يقولون، غري أنه استغىن عن تلك الطريقة يف العلوم اليت تقررت ومل يبـق  

األمة اإلسالمية على تلقي أمهاته بـالقبول الـذي ال    جمال للشك فيها والسيما احلديث إلمجاع
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  .)473(يطرقه شك يف نسبة تلك األمهات باحلفظ والتفهم والعمل

وقد قلنا إن العلم يتلون بتلون األجيال والعصور، وقد أخذت املؤلفات العلمية بعد املائـة  

نا هذا، منهم مـن  اخلامسة شكال غري الشكل الذي كان هلا ومل تزل تنقل من شكل آلخر إىل يوم

ينقل مبا يراه األصلح واألنسب ألهل عصره يف العلم بالذي اختص بالتأليف فيه حىت يكون لـه  

ومنهم من يقعد به اجلمود أو قصر الباع عن هـذه  . جمال يف إبداء أفكاره اخلاصة يف ذلك العلم

فيهـا مـا ال    الدرجة، أو يرى أن كتب األقدمني كافية يف حتصيل الغرض من ذلك العلم، ولكن

يناسب ذوق أهل عصره فتعمد إىل جتريد ذلك الكتاب مما ال يوافق حىت متكن االسـتفادة منـه   

  . ويقرب تناوله، وينقل من اإلمهال إىل االستعمال

وقد تفنن الناس يف هذه الطريقة وتناولوا فيها وهي طريقة ال حتمد من مجيع اجلهـات وال  

ه ينظر أوال إىل أمهية الكتاب يف ذات العلـم املؤلـف فيـه    تذم كذلك، ورأينا يف هذه املسألة أن

وموافقته بصورة عمومية ومالءمته جلميع األذواق، وثانيا إىل رتبة مؤلفه ومبلغه من ذلك العلـم  

وإصابة آرائه وأفكاره وكوا حبيث تؤخذ منها نتائج وتنشأ عنها اسـتنباطات ترقـى يف ذلـك    

كن االنتفاع منه حبالته اليت هو عليها فيختصر بإزالة ما كان ، وثالثا كون الكتاب ال مي)474(العلم

مانعا من االستفادة، وحيذف ما استغىن عنه ومل يعد لذكره فائدة، وحيذف وبسط ما حيتـاج إىل  

البسط وتوضيح ما حيتاج إىل اإليضاح وشرح أفكار املؤلفات األوىل وآرائها وإقـرار الصـواب   

  . قاد مع احملافظة على نسبة كل فكر لصاحبهمنها، وانتقاد ما هو قابل لالنت

وال يظن أن االختصار كما يؤخذ من مفهومه اللغوي ال يكون إال بتبديل العبارة الطويلـة  

بعبارات موجزة، فإن هذا رمبا كانت مضرته أكثر من نفعه كما وقع لكثري من املختصـرين بـل   

وحشر املعاين الكثرية فيها حىت تضيق عـن  كثري من املؤلفني املستقلني يبالغون يف تقليل األلفاظ 

تأديتها وجييء التكلف والغموض واإلغالق، وتقوم اإلشكاالت واالحتماالت يف فهم املقصـود  

حىت يضيع برمته، وإمنا املختصر احلاذق يعطي كل مقام ما يناسبه بالعبارات الطويلة الدالة علـى  

                                                           
 .16: منتخبات التواريخ لدمشق، ص) 473(
 .16: نفسه، ص) 474(
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التراكيب على قدر معناه من غري إخـالل  معىن بسيط ميكن أن يؤدى بأقل من ذلك خيتار له من 

ورب مقام حيتاج إىل بسط العبارة فيبسطها، ولو زاد على األصل وحسبه أن يتبع سبيل البالغة يف 

  . علم البيان

فأما االختصار حبذف املكرر وما ال فائدة فيه وما ال يوافق أذواق أهل عصرنا وما اسـتغىن  

ال يستهجن، وأما ما خرج عما ذكرناه سواء كـان مـن   عنه باألسانيد مثال فهذا مما يستحسن و

املختصرات أو من املؤلفات املستقلة، فما هو إال نسخ التأليف وتسويد القراطيس واحلامل عليه يف 

الغالب حب الظهور والشهرة وهو من أكرب اآلفات اليت أصيب ا العلـم العـريب يف العصـور    

  .)475(املتأخرة

ذا مل يهدف إىل أهداف معينة يعرب عنها املختصر يف مقدمـة  مما سبق يتضح أن االختصار إ

كتابه تبقى مهمته جمهولة، وهو ما الحظناه يف كثري من املختصرات اليت يعترب فيها املؤلـف عـن   

وكثري منهم يذكر أنه يريد أن جيمع ما هو متفرق يف كتب املذهب فيجند نفسـه  . أهدافه ونواياه

هب مبؤلف خمتصر ليجمع ما هو متفرق يف املذهب ويقدمـه يف  إلعطاء نظرة عما تفرق يف املذا

شكل خمتصر خيتلف الناس يف استقباله؛ فإذا كان هذا املختصر فعال مجع فيه املؤلف ما هو متفرق 

يف كتب الفقه فإنه حيظى باهتمام كبري لدى أوساط املثقفني، وإذا كان فيه إخـالل مبـا يضـر    

  . ن القراءباملؤلف، فإنه يتعرض لالنتقادات م

وإذا كان احلال ما ذكر، فإىل أي حد أسهم املختصرون باختصار  الزمان يف خمتصـرام؟  

وهل استفاد اخللف يف هذه املختصرات؟ مث إىل أي حد كان الزمان عامال مسـهما يف ظهـور   

  املختصرات؟ 

  .تلك أسئلة سيجيب عنها الفرع املوايل

  
  
  

                                                           
 .17: منتخبات التواريخ لدمشق، ص) 475(



  فهرس األحاديث النبوية    

645   

  اختصار الزمان: الفرع الرابع
جهدا كبريا يف املؤلفات العلمية اليت تركوها لنـا   -رمحهم اهللا-الفقهاء األقدمون لقد بذل 

فوقف اخللف أمام هذه املؤلفات الطويلة مشدوهني ال يعرفون اليت يأخذون منـها سـيما أـم    

يريدون أن خيتصروا الزمان، يعين أم يريدون أن يتفقوا منها بأقل كلفة ممكنة علـى اعتبـار أن   

وف بالسرعة يف كل شيء، وأمام هذه اإلشكالة دخل املتـأخرون هـذه املؤلفـات    العصر موص

بأغراض ختتلف من شخص آلخر، وأمام هذه املسألة تعاملوا مع الكتب القدمية والطويلة مبراحـل  

  :نسرد بعضها فيما يأيت

لقد كان العلماء عند تدوينهم هذه الكتب يبسطون القول يف كل باب ويفصلون أحكام »

ألة وجيمعون أقوال أئمة ذلك املذهب، ومن أهم هذا النوع يف الفقه املالكي كتاب املوطإ، كل مس

  .وكتاب املدونة وقد مت احلديث عنهما

وإىل جانب هذه الكتب املدونة ظهرت كتب آخرى، عمل فيها مؤلفوها علـى تلخـيص   

فرق يف كـثري مـن   الكتب الفقهية املطولة، عن طريق حذف ما مل تكثر احلاجة إليه، ومجع ما ت

الكتب، مع االختصار يف الكالم جبمع كثري من املسائل يف القليل من الكالم، وهذه الكتب هـي  

اليت تسمى املختصرات، ومن أمهها يف الفقه املالكي خمتصر خليل املشهور والذي سيأيت احلـديث  

  .عنه يف حينه

ر، فقد اختلفت أسـاليبهم  وكما اختلفت طريقة الفقهاء يف التأليف بني التطويل واالختصا

اليت يعاجلون ا هذه املواضيع بني من يستعمل النثر يف كتابته وبني من خيتار النظم باعتباره وسيلة 

للتعبري والتأليف ليشجع الطالب على اإلقبال على كتابته وليسهل عليهم حفظه واستظهاره، ومن 

أليب بكر حممـد بـن   " حتفة احلكام"سماة أشهر املنظومات الفقهية يف املذهب املالكي املنظومة امل

  . )476(«هـ760حممد املعروف بابن عاصم املزداد سنة 

ومل يقف املتأخرون عند هذا احلد، بل أطلقوا عنان أنفسهم يف اخلوض يف املختصرات أمال 

 منهم أن يدخلوا أغوار املؤلفات القدمية، وهلذا ملا كثرت املختصرات واملنظومات، وتبني أن أغلبها
                                                           

 .127-126: حماضرات يف املدخل لدراسة التشريع اإلسالمية، ابن معجوز، ص) 476(
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منه اجتهت مهة الفقهاء إىل شرح هذه املختصـرات وتبسـيطها،    )477(مما يعسر فهمه واالستفادة

وختريج املسائل اليت اشتملت عليها وآراء الفقهاء يف كل مسألة ذكرت فيها وبيان الراجح واملعول 

  . )478(عليه من بني هذه اآلراء

لزوائد فأضـحت السـاحة   وقد عج الفقه املالكي ذه الشروح واحلواشي والتعليقات وا

الفقهية املالكية مبؤلفات تفوق ما كان منتظرا منها فوقف الفقهاء املتأخرون مشدوهني أمام هـذه  

الثروة الفقهية اليت أفرزا كثري من الشروحات والتعليقات وغريمها يف الوقت الذي يبحثون فيـه  

ه املؤلفات القدمية بسـرعة  عن اختصار الزمان بأقل كلفة ممكنة؛ حيث يبحثون عن استيعاب هذ

فائقة دون ضياع أعمارهم وريعان شبام بني هذه املؤلفات الطويلة فكان ذلك مدعاة لظهـور  

  . املختصرات الفقهية

كما أن تراكم أقوال الفقهاء واختالفهم يف تفسري يف أقوال املدونة وتعدد آراء الفقهـاء يف  

ر ال ساحل له والسيما إذا علمنا أن علماء املالكية املسألة الواحدة جعلت املتأخرين يسبحون يف حب

مل يتخلوا عن قواعد الترجيح اليت تبناها وأقرها علماء الدور السابق، وإن أدخلوا عليها شيئا مـن  

التحرير مستحدثني بذلك بعض القواعد اليت أملتها طبيعة هذه املرحلة، وما بلغه املذهب من تطور 

  .ج االستنباطي والتفريع والتجريحيف اآلراء واستقرار يف املنه

اعتمد علماء دور التطور القاعدة اليت تنص على أنه إمنا يفىت بقول مالك يف املوطإ، فإن مل 

جيده يف النازلة فبقوله يف املدونة، فإن مل جيده فبقول ابن القاسم فيها وإال فبقوله يف غريهـا،وإال  

إال أن علماء هذا الدور، دور االستقرار، يـرون أن   .فبقول الغري فيها، وإال فبأقاويل أهل املذهب

قول مالك يف املدونة أوىل »: )479(هذا ليس على إطالقه، بل هو مقيد مبا قاله أبو احلسن الطنجي

وقول ابن القاسم فيها أوىل من قول غريه فيها، ألنه . من قول ابن القاسم فيها، ألنه اإلمام األعظم

                                                           
 .128-127: حماضرات يف املدخل لدراسة التشريع اإلسالمي، ص) 477(
 .127: نفسه، ص) 478(
أبو احلسن الطنجي علي بن عبد الرمحن بن متيم اليفرين، شهر بالطنجي، الفقيـه احلـافظ الفرضـي    ) 479(

: انظر نيل االبتـهاج ص . (هـ734احلسايب، له تقييد على املدونة، أخذ عن أيب احلسن الزرويلي، تويف 
 ).218: ، وشجرة النور ص204
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وقول غريه فيها أوىل من قول ابن القاسم يف غريها وذلك . ىل عنهأعلم مبذهب مالك رضي اهللا تعا

  .)480(«لصحتها

. رواية ابن القاسم يف املدونة مقدمة على رواية غريه فيها»: ويقول العدوي يف هذا الصدد

. ورواية غري ابن القاسم يف املدونة مقدمة على قول ابن القاسم يف غري املدونة، تأولـه يف غريهـا  

. الذي رواه عنه ابن القاسم ولو يف غري املدونة مقدم على قول ابن القاسم يف غريهاوقول مالك و

  .)481(«وأما قوله فيها فهو مقدم على روايته عن اإلمام يف غريها

لعل التعليل املنطقي إلفراد املدونة بالتقدمي واالكتفاء بالنص عليها أن املدونة جاءت متأخرة 

ليت رواها ابن القاسم أوثق تالميذ اإلمام وأطوهلم صحبة؛ إذ صحب عن املوطإ، مث إن آراء اإلمام ا

  )482(مالكا أزيد من عشرين سنة ومل يفارقه حىت مات

وتأخر املدونة تأليفا مع متيزها برواية ابن القاسم وأقواله، منحها درجة التفضيل والتقـدمي؛  

قهية، قد ختتلف عما جـاء يف  فهي تقدم الصيغة األخرية الجتهاد اإلمام وما توصل إليه من آراء ف

املوطإ املتقدم تأليفا، هذا االختالف نتيجة حتمية لتغري آراء اتهد يف القضايا اليت تعرض عليه يف 

ضوء إعادته النظر والتأمل استنباطا وأدلة؛ فقد اتفق املالكية على أن رواية ابن القاسم يف املدونـة  

باملتقدم من قول مالك واملتأخر، وملا وقع االتفـاق  ؛ إذ كان عاملا )483(تقدم على كل ما خيالفها

على الثقة بعلمه وورعه، علم أن ما أجاب يف املدونة إال مبا روي أنه طلب من اهللا تعاىل أن حيمل 

الناس على العمل به، وغلب على الظن أنه إمنا جيب يف املسائل بقول مالك األخري؛ حيث خيتلف 

  .)484(قوله

ملتأخرون من علماء املالكية تراثا ضخما من اآلراء واالجتهادات ورث ا»: يقول ابن فرحون

ملاذا مـذهبكم  : الفقهية اليت قد متثل اجتاهات متعارضة، مما حدا ببعضهم إىل سؤال أحد العلماء

                                                           
 .1/21: ، والبهجة68: ، وكشف النقاب احلاجب ص1/49: تبصرة احلكام) 480(
 . :(1/36امش اخلرشي على خليل(حاشية العدوي على اخلرشي ) 481(
 .49-1/47: ، تبصرة احلكام68: كشف النقاب احلاجب ص) 482(
 .1/106: فتح العلي املالك) 483(
 .49-1/47: ، تبصرة احلكام358-357: ، نيل االبتهاج ص68: كشف النقاب ص) 484(
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لكثرة نظاره يف زمن إمامه، وقد أخذ عنه مشافهة حنو ألفني كلهم جمتهد أو : كثري اخلالف؟ قال

  : لك فاملسألة الفقهية الواحدة ال خترج عن األقوال الثالثةلذ. )485(«قارب االجتهاد

  .الراجح، وهو ما قوي دليله: القول األول

  :املشهور، وختتلف اآلراء يف تعريفه إىل ما يأيت: القول الثاين

  .ما قوي دليله فيكون مرادفا للراجح-أ

  .ما كثر قائله-ب

  . )486(رواية ابن القاسم عن مالك يف املدونة-ج

الضعيف والشاذ، والضعيف يقابـل الـراجح   : تمد من هذه التفسريات القول الثالثواملع

فإذا صح يف املسألة قول راجح أو قول مشهور فاملعتمد أحدمها، وال جيوز . والشاذ يقابل املشهور

العدول عن الراجح أو املشهور إىل الشاذ أو الضعيف إال إذا كان العمل عليـه وصـيغة أفعـل    

تعطي التقدمي للقول املوصوف به، فاألرجح مقدم علـى الـراجح   ) ح أو األشهراألرج(التفضيل 

  .)487(واألشهر مقدم على املشهور

أما عند تعارض الراجح واملشهور يف قضية واحدة فالعلماء خمتلفون يف تقدمي أيهما؟ ولعـل  

اجح واملشهور األمر قد استقر عند املتأخرين من علماء هذا الدور، على أن املعتمد عند تعارض الر

تقدمي الراجح أيا كان قائله مىت ثبتت قوة دليله على دليل الرأي املقابل، وقد متـت اإلشـارة إىل   

  .ذلك

وال أريد أن أدخل غمار خالفات فقهية يف تصنيف اآلراء الفقهية؛ فقد أسـهب الفقهـاء   

ن عـن اختصـار   القول يف ذلك، بقدر ما أريد أن أشري إىل أن العامل األساس يف حبث املتأخري

الزمان والتفقه ولو باليسري ما ذكرت سابقا من كثرة أقوال فطاحل املالكية يف املسألة؛ حبيث جيد 

الباحث العادي الذي ال يتزود بوسائل علمية متكنه من معرفة الراجح واملرجـوح، والضـعيف   

                                                           
 .28-27: نيل االبتهاج ص )485(
 .1/20: الدسوقي حممد عرفة حاشية الدسوقي على الشرح الكبري) 486(
 .62: كشف النقاب ص) 487(



  فهرس األحاديث النبوية    

649   

ك حبر ال ساحل لـه؛  والقوي وغريها حيد الكثري من األقوال اليت تعج ا كتب الفقه املالكية، فذا

فكل من ال حيسن السباحة فال خيرج منه ساملا، لذلك حبث املتأخرون عن خمرج باختصار الزمان 

بأقل كلفة فقهية جتنبهم الغوص يف اختالفات فقهية ال يدخلها إال احلاذق العامل العارف املتطلع يف 

  .علوم الشريعة واللغة العربية وغريمها

ا هو موقف الفقهاء من املختصرات؟ إىل أي حـد أسـهمت   وإذا كان األمر كذلك، فم

انتقادام للمختصرات يف إثراء الفقه املالكي؟ وما هي أهم االنتقادات اليت وجهت للمختصرات 

  الفقهية؟

  .تلك األسئلة سيعاجلها الفصل املوايل

 

  خمتصرات املدونة: الفرع الثاين
مة على غريها من الدواوين بعد موطإ مالك أصل علم املالكيني، وهي مقد" املدونة"تعتبـر 

وال  -رمحـه اهللا -ما بعد كتاب اهللا كتاب أصح من موطإ اإلمام مالك : ويروى أنه -رمحه اهللا-

بعد املوطإ ديوان يف الفقه أفيد من املدونة، واملدونة هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهـل  

ها من الفقه موضع أم القرآن مـن الصـالة   النحو، وككتاب إقليدس عند أهل احلساب، وموضع

  . )488(«...جتزئ عن غريها وال جيزئ غريها عنها

يقدم لنا املدونة كتابـا   -رمحه اهللا-يوضح هذا النص موقع املدونة عند املالكية؛ فابن رشد 

  .)489( ...معتمدا عند املالكية باختالف مدارسهم، أفرغ الرجال فيها عقوهلم وشرحوها وبينوها

ي كتاب من كتب املذهب مل حيظ مبثل ما حظيت به املدونة فلقد افتنت ا النـاس  ولعل أ

افتنانا وحفظوها استظهارا على كرب حجمها، وأكثروا من شروحها والتعليق عليها واختصـارها  

فكثرت نسخها، وتطايرت شرقا وغربا، واهتبل الناس ا عامة وخاصة، وشرحوا غريبها ونبـهوا  

                                                           
 .45-1/44: املقدمات املمهدات) 488(
 .3/300: ترتيب املدارك) 489(
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ما من حكم نـزل مـن   »: يا كانت مدارسهم وعصورهم حىت قال قائلهمأ )490(على مشكالا

، وهـي أصـل   )492(فهي أشرف ما ألف يف الفقه من الدواوين )491(السماء إال وهو يف املدونة

 )494(فإذا أطلق الكتاب فإمنا يريدوا لصريورته عندهم علما بالغلبة عليها». )493(املذهب وعمدته

  .)495(«وهي اليت تسمى األم

إىل كل ما سبق، أفسحت جماال كبريا لألحكام املعتمدة على العقل مـع سـهولة    واملدونة

تناوهلا ووضوح لغتها وهي شاهد أمني على علو مرتلة جامعها وشيخه، ومـا بذلـه يف ترتيبـها    

  .)496(وتبويبها

وأصبحت مدونة سحنون إماما  لكتب املذهب؛ إذ تناولتها أفكار أربعـة مـن األئمـة    

مالك وابن القاسم وأسد بن الفرات وسحنون بن سعيد، فأقبل عليها العلمـاء  اإلمام : اتهدين

  .)497( ...بالشرح والتعليق واالختصار

  :وعليه، فأهم الفقهاء الذين اختصروا املدونة على الترتيب هم

الزبـادي نسـبة إىل زبـاد     )499(، مـن أسـباط الكالعـي   )498(إبراهيم بن عجنس-1

  .)501(بلدة باألندلس -وله وسكون ثانيه والقافبفتح أ-، من أهل وشقة )500(األندلسي

                                                           
 .177: حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي للدكتور عمر اجليدي رمحه اهللا، ص) 490(
 .1/127: ، جذوة االقتباس1/79: شجرة النور) 491(
 .1/34: مواهب اجلليل) 492(
 .1/34: نفسه) 493(
 .1/38: حاشية العدوي على اخلرشي) 494(
 .1/34: مواهب اجلليل) 495(
 .181: حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي، ص) 496(
 .، صورة مصورة83: دليل السالك للمصطلحات واألمساء، للدكتور شليب، ص) 497(
 .91: ، والديباج ص1/37: ، وتاريخ علماء األندلس4/471:  ترتيب املداركانظر ترمجته يف) 498(
: ترتيـب املـدارك  . (إقليم كالع باألندلس، من نواحي بطليوس: كَالع بالفتح وآخره عني مهملة) 499(

4/474.( 
 .1/278: الديباج) 500(
 .4/929: معجم البلدان) 501(
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. كان أحد احلفاظ للفقه، اختصر املدونة وله رحلة مسع فيها من يوسف بن عبد األعلـى 

بعني مهملة وجيم مفتوحـة  –وعجنس . )502( )هـ275.ت(تويف سنة مخس وسبعني ومائتني 

نسـبة إىل   -موحدةبالزاي املعجمة وباء –والزبادي . )503(-ونون مفتوحة مشددة وسني مهملة

  .)504(زباد موضع باملغرب، ذكره السمعاين

ذكر عياض أنه اختصر املدونة يف عشرة أجزاء وسهلها، وذكر أنه تويف سنة ثالث وسبعني 

  .)505(ست وسبعني: ومائتني أو أربع وسبعني ومائتني، وقيل

لزم مالك  محديس بن إبراهيم بن أيب حمرز اللخمي، من أهل قفصة من الطبقة الثالثة ممن-2

وله يف الفقه كتاب . مسع من ابن عبدوس بن عبد احلكم ويونس الصديف. ومل يره من أهل إفريقية

تويف سنة تسـع وتسـعني   . مشهور يف اختصار مسائل املدونة، رواه عنه مؤمل بن حيىي والناس

  . )506( )هـ299.ت(ومائتني 

، قال ابن )هـ277.ت( وذكر صاحب طبقات املالكية أنه تويف سنة سبع وسبعني ومائتني

بفتح احلاء املهملة وسـكون  -عبد السالم يف نسبة الطالب يف ضبط ألغاز ابن احلاجب محديس 

  .)507(-امليم وكسر الدال بعدها ياء مثناة وبعد الياء سني مهملة

هـ رواه ابن 299رواية خمتصر محديس، حملمد بن إبراهيم بن أيب حمرز اللخمي املتوىف سنة 

ورمبا رواه مساعا عن شيخه حممود بن حكم بن منذر بـن عبـد اهللا األسـدي     الفرضي إجازة

ومسعت أنا منه ببجاية، وأجاز : -بعد أن ذكر مساع شيخه للكتاب وغريه-، قال )هـ394.ت(

، وهو كتاب مشهور يف الفقه كما يقول )خمتصر محديس(يل مجيع روايته هكذا مساه ابن الفرضي 

وعه اختصار مسائل املدونة، رواه عن محديس مؤمل بن حيـىي،  موض 4/384: عياض يف املدارك

                                                           
 .1/278: الديباج) 502(
 .1/278: نفسه) 503(
 .، طبعة دار الكتب العلمية، دار الكتاب3/127: ب للسمعايناألنسا) 504(
 .472-4/471: ترتيب املدارك) 505(
 .امش نيل الديباج 1/108: ، الديباج4/384: ترتيب املدارك) 506(
 .125د، ورقة 3928: طبقات املالكية، خمطوط، رقمه باخلزانة العامة) 507(
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ومل يترجم ابن الفرضي حلمديس وال ملؤمل بن حيىي وإمنا ترجم ملؤمل بن سلمان، ويشبه أن يكون 

  .)508(هو الذي روى عن محديس خمتصره

ثالثـة  : حممد بن أمحد اجلبلي، له خمتصر يف املدونة، تويف يف شوال سنة عشرة، ويقال-3

  .)509( )هـ313.ت(وثالمثائة  عشر

فضل بن سلمة بن جرير اجلهين موالهم، له خمتصر املدونة وخمتصر الواضحة، وخمتصـر  -4

واختصر الواضحة، وهـو   )510( )هـ319.ت(تويف سنة تسع عشرة وثالمثائة . كتاب ابن املواز

املختصرات " املزهر"وذكر احلافظ جالل الدين السيوطي يف كتابه . )511(من أحسن كتب املالكية

اليت فضلت على أصوهلا يذكر منها خمتصر الواضحة لفضل بن سلمة، وله أيضا كتاب مجع فيـه  

  .)512( ...مسائل املدونة واملستخرجة واموعة، وله جزء يف الوثائق

، وله خمتصر مشهور واختصـر املدونـة إال الكتـب    ...حممد بن عبد اهللا بن عيشون-5

  .)513( )هـ341.ت(حد وأربعني وثالمثائة تويف بطليطلة سنة وا. املختلطة

روى عـن أيب  . عبيد اهللا بن فرج الطومالقي النحوي، من أهل قرطبة، يكىن أبا مروان-6

علي البغدادي وأيب عبد اهللا الرياحي وابن القوطية ونظرائهم، وحتقق باألدب واللغة، وعىن بذلك 

ي أبو بكر بن زرب ذكر ذلـك ابـن   كله، وألف كتابا متقنا يف اختصار املدونة استحسنه القاض

تويف يوم االثنني النصف من رجـب سـنة سـت ومثـانني وثالمثائـة      : عابد، قال ابن الفرضي

وكان مولده سنة أربـع  : قال ابن حبان. ودفن صبيحة يوم الثالثاء مبقربة مومره) هـ386.ت(

  .)514()هـ324.ت(وعشرين وثالمثائة 
                                                           

أمحـد  : لوم الدراسات العليا بدار احلديث احلسنية، إعدادأبو الوليد القرطيب حياته وآثاره، رسالة دب) 508(
 .2/395: اليزيدي، حتت إشراف نوري معمر

 .5/183: املدارك) 509(
 .5/221: نفسه) 510(
 .143: د، ص3928: طبقات املالكية ملؤلف جمهول، خمطوط باخلزانة العامة حتت رقم) 511(
 .143: طبقات املالكية، ص) 512(
 .174-6/172: املدارك) 513(
 .2/454: الصلة) 514(
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هيم القيسي املصري القرطيب، ولـه يف املدونـة   أبو القاسم إمساعيل بن إسحاق بن إبرا-7

  .)515()هـ384.ت(هـ، وتويف سنة أربع ومثانني وثالمثائة 305اختصار معروف، مولده سنة 

  .سيأيت احلديث عنه) هـ386.ت(خمتصر أيب حممد بن عبد اهللا القريواين -8

ني وثالمثائة تويف سنة سبع وست.. له كتاب اختصار املدونة... القاضي أبو بكر بن سليم-9

  .)516( )هـ367.ت(

بفتح الزاي واملـيم وكسـر   –أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عيسى بن أيب زمنني -10

كان من مفاخر غرناطة، وكبار احملدثني والفقهاء الراسخني، أجل وقته فقها . )517(البريي -النون

والنحو وقرض الشعر، متبتال وحديثا، متفننا عارفا باختالف العلماء، متطلعا يف األدب واألخبار 

متقشفا، داوم الصالة والبكاء كثري الصدقة، مواسيا جلاهه وماله، فصيحا آخذا باألفئدة، حسـن  

التأليف، له تفسري للقرآن، وشرح للمدونة واختصار هلا، ليس يف خمتصراا مثله باتفـاق، ولـه   

وأصول الوثائق وكتب مهمة  كتاب املنتخب يف األحكام شهري، واختصار شرح املوطإ البن مزين

  . )518( )هـ399.ت(تويف بالبرية سنة تسع وتسعون وثالمثائة . غريها

وكان حسن التأليف، مليح التصنيف مفيد الكتب يف كل فن ) …(»: قال عياض رمحه اهللا

ككتاب املغرب يف اختصار املدونة وشرح مشكلها والتفقه يف نكت منها، ليس يف خمتصراا مثله 

قال الذهيب . )519(…«أفضل خمتصرات املدونة وأقرا ألفاظا ومعاين هلا»: قال ابن سهلباتفاق، 

وشرح مشكلها والتفقه يف نكت منها، " املغرب يف اختصار املدونة"واسم املختصر »: يف اهلامش

  .)520(«مع حترير للفظها وضبط لروايتها ليس يف خمتصراا مثله باتفاق

                                                           
 .95: ، الديباج ص6/298: ، املدارك93: شجرة النور، ص) 515(
 .289-6/284: ترتيب املدارك) 516(
: ، شـجرة النـور  2/162: ، طبقات املفسرين3/321: ، الوايف بالوفيات2/333: انظر الديباج) 517(

 .7/183: ، ترتيب املدارك1/101
 .3/144: الفكر السامي) 518(
 .7/183: ركترتيب املدا) 519(
 .7/88: سري أعالم النبالء) 520(
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  :املقرب التعريف مبختصر املدونة املسمى

كتاب املقرب البن أيب زمنني، حذف أوله وآخره، ويف الورقة املوالية للمحذوفـة عنـوان   

ورقة مع حذف يف  367بدأ يف التآكل، يقع يف  -احلكم يف توقيف ما يستحق من احليوان-كبري 

سطرا، حجم أوراقه متوسـطة، عـدد األسـطر يف     24بدايته وايته، معدل السطور يف الورقة 

كلمـة، مسـطرا    22سطرا، وعدد الكلمـات يف السـطر الواحـد     24ة الواحدة الصفح

، مكتوب خبط مغريب مجيل واضح، ولكنه ال حيمل تاريخ النسخ وال اسم الناسـخ،  19.5×27

، وفيه حذف األطراف، أتـت األرضـة   15إىل  1: حمذوف الصفحات األوىل واألخرية من ص

  .)521(على أطرافه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .د3624: املقرب ملسائل املدونة وشرح مشكالا البن أيب زمنني، رقمه باخلزانة العامة) 521(
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  :الصفحة األوىل من خمتصر ابن أيب زمنني املسمى

  "املقرب ملسائل املدونة وشرح مشكالا"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فهرس األحاديث النبوية    

656   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

املقرب ملسائل املدونة وشرح : "الورقة األخرية من خمتصر ابن أيب زمنني املسمى
  "مشكالا

  د3624: خمطوط باخلزانة العامة حتت رقم

ور يعترب قمة يف االختصار كما ذكر القاضي عياض رمحه يتضح مما سبق أن املختصر املذك

  :اهللا الذي وصفه بأنه أحسن املختصرات، وتتجلى مجالية هذا املختصر يف النقط اآلتية

من حيث الدقة يف املصطلحات الفقهية املستعملة يف املختصر، إذ مل يالحظ عليه أي : أوال

  .إخالل يف ذلك

ل الفقهية، حيث يستشهد باألقوال الراجحة واملشـهورة  من حيث االستشهاد باألقوا: ثانيا

  .وغري ذلك، ودون ذكر مجلة األقوال الضعيفة والشاذة يف املسألة

من حيث اللغة يستعمل املؤلف األسلوب اجلميل اجلذاب من حيث التنسيق احملكـم،  : ثالثا

  .ودون جمانية األلفاظ أو التعابري الزائدة

إذا بالغ : به الفقهية، واإلطناب مصدر أطنب يف كالمه إطناباعدم اإلطناب يف أسالي: رابعا
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إذا أطال مقامه فيه، وفـرس  : أطنب باملكان: فيه وطول ذيوله إلفادة املعاين، واشتقاقه من قوهلم

طنبا لطوله، وهو نقـيض اإلجيـاز يف   : إذا أطال متنه، ومن أجل ذلك سمي حبل اخليمة: مطنب

  .)522(الكالم

والعالقة بني اإلطناب والبالغة وثيقـة، بـل عرفـوا    »: يف هذا الصدد ويقول ابن منظور

  .)523(«بالغ فيه: اإلطناب بأنه البالغة يف املنطق والوصف مدحا كان أو ذما، وأطنب يف الكالم

ويتضح مما سبق أن ابن أيب زمنني يف خمتصره ال يسلك سبل اإلطناب لعلمـه أن احلاجـة   

  .تدعو إىل اإلجياز واالختصار

عن اإلمام مالك " املدونة"يتضح من هذا املختصر أن ابن أيب زمنني يلتصق مبا ورد يف  كما

برواية سحنون عن ابن القاسم، وال خيرج منها إال نادرا، كما يسوق أحيانا بعض الروايات عـن  

  .املصادر يف الكتب املالكية

ألغـىن عـن    واخلالصة أن هذا املختصر يعد قمة يف املختصرات املالكية، إذ لـو حقـق  

  .املختصرات املالكية

ويوجد هذا الكتاب باخلزانـة  " منتخب األحكام"إىل جانب هذا فقد ألف ابن أيب زمنني 

بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا عليه سيدنا حممد وآله : د أوله1730العامة بالرباط حتت رقم 

هللا حممد بن عبد اهللا بـن  وصحبه وسلم تسليما، هذا سفر فيه مجيع منتخب األحكام أليب عبد ا

  : عيسى بن أيب زمنني رضي اهللا عنه وعن مجيع املسلمني

كتاب من األحكام فيه جـواهر  من احلق زاهـر على فقهها نور
يف الكتاب األول إن شاء اهللا تعاىل احلكم يف رفع املدعي، واحلكـم يف  »…: إىل أن قال

ورقـة   268يقع الكتاب يف . كيل على اخلصومة إخلأخذ املقاالت، واحلكم يف املتالعبني يف التو

  . من حجم كبري، أخذ يف التآكل، خطه مغريب مقروء خال من تاريخ النسخ

واحلمد هللا رب العاملني، حمب العلماء وعبدهم وخدميهم إبراهيم بـن  : قال يف آخر الكتاب

                                                           
 .2/230: الطراز ليحىي بن محزة العلوي) 522(
 .طنب: لسان العرب، مادة) 523(



  فهرس األحاديث النبوية    

658   

املـدعي، وآخـره    احلكم يف رفع: يضم عشر كتب أوهلا. -لطف اهللا به-عبد الرمحن اجلياليل 

  . كتاب بيع أهل الكتاب واوس

بسم اهللا الرمحن الرحيم وصـلى اهللا  »: -بعد مقدمة الناسخ-يقول ابن أيب زمنني يف كتابه 

وسلم على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما، اجلزء األول من منتخب األحكام البـن أيب  

ذي ال جيوز واحمليط علما مبا ختفي الصـدور،  احلكم هللا، احلكم ال: -رمحه اهللا تعاىل- )524(زمنني

  : وصلى اهللا على حممد خامت النبيئني وعلى آل حممد أمجعني وبعد

فإن هذا الكتاب مجعت فيه عيونا من مسائل األقضية واألحكام، وانتخبتها حسانا جيـادا،  

كتـب   أردت بذلك النصيحة ملن كان من حكام املسلمني قد شغله ما قلده وعصب به من درس

الفقه ومطالعتها واالستكثار من النظر فيها، ليستغىن مبا انتخبته من ذلك إذا علمه عن املشاورة فيه 

مين، يرتل به بشيء، فليس يستحسن من احلكم أن يشاور يف كل ما يرفع إليه من أمر اخلصـوم،  

كـم يف رفـع   احل-بل بعد شرحه يف علم القضاء كان أقبل له وأحرز لدينه وال توفيق إال باهللا، 

  . )525(سطرا خبط رفيق، خطه مغريب 33حجم السطر يف الورقة  -املدعي

وكان حسـن التـأليف ملـيح    »: وله أيضا املشتمل يف الوثائق، قال اخلوالين يف املدارك

التصنيف، مفيد الكتب يف كل فن ككتاب املغرب يف اختصار املدونة وشرح مشكلها والتفقه يف 

526(«ا باتفاقنكت منها ليس يف خمتصرا(.  

وتوجد نسخ أخرى للمنتخب يف املكتبة الوطنية بتونس ناسخه احلسن بن حممـد املـريب   

كما توجد نسخة أخرى خبزانة سيدي عالل الفاسي حتـت رقـم   . )527(التفزاري، خطه مغريب

، خطـه  251مسطرته  15/21، مقياسه 603ع أوله باب رفع املدعي عليه عدد صفحاته 74

                                                           
ول يف منتخب األحكام يف جملـة  للتذكري فالدكتور عبد الوهاب خالف قام بدراسة حتليلية أسهب الق) 524(

جملة معهـد  ". (الفقيه ابن أيب زمنني وخمطوطه منتخب األحكام: "معهد املخطوطات العربية حتت عنوان
 ).م1986يناير / هـ1406مجادى األوىل : ، السنة1/211: املخطوطات العربية

 .د1730: ، اخلزانة العامة حتت رقم11منتخب األحكام البن أيب زمنني، ورقة ) 525(
 .186-7/183: املدارك) 526(
 .1/27: فهرس املخطوطات الوطنية، تونس) 527(
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ابن أيب زيد حممد بن عبـد اهللا بـن عيسـى     -رمحه اهللا-يقول املنوين . )528(مغريب دون الوسط

اختصر املدونة بكتاب املقري وصنفه يف منهجية ) م1009/هـ399.ت(النفزي املرن مث البريي 

  .)529(د3624اهتم فيها بشرح املشكل، توجد نسخة باخلزانة العامة حتت رقم 

إبراهيم بن جعفر، الفقيه املشاور، من أهـل   ألفه: تأليف خمتصر ابن أبيب زمنني على الوالء

 )530( ...ألف املختصر ابن أيب زمنني على الوالء فجاء بأحسن رتبة... سبتة، أبو إسحاق اللوايت

. يروي املؤلف كثريا عن املدونة وابن القاسم وابن حبيب وأشهب والعتيب وسـحنون وغريهـم  

ليه باب يف دعوى النكاح والطالق والنسـب  أنه بدأ بباب الشهادات مث ي -واهللا أعلم-ويبدو يل 

  .)531(والرق، إخل

وكل ذلـك مـن   ... كتاب املقرب يف اختصار املدونة...»: راوي املختصر، قال ابن خري

تأليف الفقيه أيب عبد اهللا حممد بن أيب زمنني، حدثين بذلك كله أبو احلسن علي بن حممـد بـن   

بن جناح املقري عن أيب عمرو عثمـان بـن أيب    هذيل املقري، أجازه عن ربيبه أبو داود سليمان

  .)532(...-رمحه اهللا-سعيد املقري عن ابن أيب زمنني مؤلفاها 

أبو القاسم البريي عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد احلضـرمي الـبريي   -11

ص يف مسألة، وله ملخ 200القريواين املعروف باللبيدي، له كتاب يف مسائلها يف أزيد من مائيت 

  .)533( )هـ440.ت(امللخص، تويف سنة أربعني وأربعمائة : اختصارها مساه

خلف أبو القاسم موىل يوسف ابن لول البلنسي، املعروف بالربايل، وقع خبط ابـن  -12

، وضبطه بعضهم بكسـر  -بإسكان الراء وفتح الياء املثناة من حتت–بشكوال املعروف بالربيلي 

                                                           
 .3/170: الفهرس املوجز ملخطوطات مؤسسة عالل الفاسي) 528(
ذكر املنوين يف هامش كتابه هذا . 144: حضور املدونة الكربى يف املؤلفات واحللقات الدراسية، ص) 529(

باملغرب، بالغني، خالف املعروف من ذكره باسم املقـرب،   أن عياضا رمحه اهللا مسي يف طبقة هذا املصدر
 ).7/185: املدارك. (بالقاف

 .أبو النور: ، حتقيق270-1/269: الديباج) 530(
 د3624: املقرب البن أيب زمنني، رقمه باخلزانة العامة) 531(
 .251: فهرست ابن خري، ص) 532(
 .د3928: ة العامة، رقمه باخلزان256ورقة : طبقات املالكية ملؤلف جمهول) 533(
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ة والياء املثناة نسبة إىل قرية من عمل بلنسية مفـيت بلنسـية يف وقتـه    الباء املوحدة والراء الساكن

  . وعظيمها

وكان من أهل العلم واجلاللة، وله كتاب يف شرح املدونة واختصارها مسـاه التقريـب،   

استعمله الطلبة يف املناظرة، وانتفعوا به، عول فيه على نقل ابن أيب زمنني يف لفظ املدونة وأخذت 

م يف النقل، ذكر أنه ملا أكمل خلف كتابه دخلت منه نسخة صقلية وعبد احلق ا، عليه فيه أوها

فلما قرأه ونظر فيه إىل أقواله وما أدخله فيه من كتابه استحسنه وأراد شراءه فلم يتيسر لـه مثنـه   

فباع حوائج من داره واشتراه فغال الكتاب وتنافس فيه الناس عند ذلك، وكان أبو الوليد هشـام  

من ليلته فعليه بكتاب البريلي، وروى عن أيب  )534(من أراد أن يكون فقيها: د الفقيه، يقولبن أمح

تويف سـنة ثـالث وأربعـني    . حممد بن املكوي وابن العطار واألصيلي، وكان مقدما يف الوثائق

  .)535( )هـ443.ت(وأربعمائة 

لـه  .. ليـد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب بن وارث الباجي، القاضي أبو الو-13

تويف . كتاب املهذب يف اختصار املدونة، وهو اختصار حسن وخمتصر املختصر يف مسائل املدونة

  .)536( )هـ474.ت(سنة أربع وسبعني وأربعمائة 

إسحاق بن حيىي بن إسحاق بن حيىي الليثي، مسع من أبيه ورحل فسمع بإفريقية مـن  -14

بن الفرج، دخل العراق  ومسع من إمساعيل حيىي ابن عمر وابن طالب، ومبصر من حممد بن أصبغ 

القاضي وألف الكتب املبسوطة يف اختالف أصحاب مالك وأقواله، وهو الذي اختصرها حممـد  

  .)537(...وعبد اهللا بن أيب عيسى، مث اختصر ذلك املختصر أبو الوليد بن رشد

  .)538( ...له خمتصر على املدونة... ابن مالك القرطيب-15

من شنظري األموي من أهل طليلطة، يكىن أبا إسحاق، كانـت لـه    إبراهيم بن حممد-16

                                                           
 .8/164: ، املدارك114-113: الديباج ص) 534(
 .8/164: ترتيب املدارك) 535(
 .124-8/117: املدارك) 536(
 .67ورقة : طبقات املالكية) 537(
 .264: ورقة: نفسه) 538(
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عناية وطلب ومساع ودين وفضل، وكان يبصر احلديث وعلله، وكان يسـمع كتـب الزهـد    

والكرامات، وقد اختصر املدونة واملستخرجة، وكان حيفظها ظاهرا، ويلقي املسائل من املسـائل  

رها، وكان قد شـرب الـبالذر ذكـره ابـن     من غري أن ميسك كتابا وال يقدم مسألة وال يؤخ

  .)539(...مطهر

ألف اختصار املدونة فزاد علـى اختصـار البـاجي    ... أبو حفص عمار بن مسلم-17

  .)540(...زوائد

له كتاب التهذيب يف ... خلف بن القاسم األزدي املعروف بالرباذعي )541(أبو القاسم-18

 أنه جاء به على نسق املدونة وحذف مـا  إال. اختصار املدونة، اتبع فيه طريقه اختصار أيب حممد

  ...زاده أبو حممد

وقد ظهرت بركة هذا الكتاب على طلبة الفقه وتيمنوا بدراسته وحفظه، وعليـه معـول   

إال أن أبا حممد عبد احلق ألف عليه جزءا فيمـا وِهـم فيـه علـى     . أكثرهم باملغرب واألندلس

نتقاد عبد احلق فإن مجيع ما انتقد عليه لفظ أيب حممد وأنا أقول إن الرباذعي بنجوة عن ا... املدونة

  ... )542(وله أيضا اختصار الواضحة... -رمحه اهللا-

. مث اختصر ابن أيب زيد املدونة واملختلطة يف كتابه املسـمى املختصـر  »: قال ابن خلدون

املشـيخة  وخلصه أيضا أبو سعيد الرباذعي من فقهاء القريوان يف كتابه املسمى التهذيب واعتمده 

ويقال إن فقهاء القريوان أفتوا بـرفض كتبـه   . )543(من أهل إفريقية وأخذوا به وتركوا ما سواه

  .)544(وترك قراءا لتهمته لديهم وسهل بعضهم يف اختصاره املدونة وحده لشهرة مسائله

وقد ذكر يل بعض من كاشفته مـن  »: قال ابن فرحون يف سياق احلديث عن كتابه السابق

                                                           
 .1/153: الصلة) 539(
 .8/207: املدارك) 540(
 .67ورقة : طبقات املالكية) 541(
 .7/257: ترتيب املدارك) 542(
 .3/1059: دمة ابن خلدونمق) 543(
 .7/256: ترتيب املدارك) 544(
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ملا أمت كتاب التمهيد، جاء بعض الطلبة ليسمعه عليه، فلمـا مت الصـدر    )545(الرباذعيفقهائنا أن 

قد مسعته على أيب حممد، وهل زدت يف املختصر أكثر من : اقرأ، فقال: بالقراءة، فقال له الرباذعي

  )546(«)هـ430.ت... (الصدر

ندرية املنشـأ  الشارماساحي عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عمر املغريب املولود باإلسـك -19

ورحل إىل بغداد سـنة ثـالث وثالثـني    .. كان إماما عاملا: قال ابن فرحون يف الديباج. والدار

بأهله وولده وصحبه مجاعة من الفقهاء فتلقاه اخلليفة املستنصـر بـاهللا   ) هـ633.وستمائة ت

يف عاشـر  بالرحب واإلقبال وبلوغ اآلمال، وكان دخوله بغداد سنة سابع عشر احملرم، فلما كان 

صفر، استدعي إىل الوزارة وأخلع عليه خلعة حليقة سوداء وعمامة وطرحه وأعطي بغلة بركـب  

  ... محيل، وويل تدريس املدرسة املستنصرية

ألف نظم الدرر يف اختصار املدونة، اختصرها على وجه غريب وأسلوب عجيـب مـن   

وشرحه شـرحني، ولـه    الترتيب والنظم وكذلك مساه نظم الدرر، وهي تسمية طابقت مسماه

كتاب الفوائد وكتاب التعليق يف علم اخلالفة، وكتاب شرح أدب النظر وكتـاب شـرح ابـن    

  .)547( )هـ669(تويف سنة تسع وستمائة . اجلالب وغري ذلك

  .)549( ...بن صاعد، له اختصار املدونة )548(حممد بن رباح-20

                                                           
، 17/523: ، وسري أعـالم النـبالء  105: ، وشجرة النور ص7/258: املدارك: انظر ترمجته يف) 545(

، 256ورقـة  : ، وطبقات املالكية1/349: ، والديباج256: وتاريخ التشريع اإلسالمي للخضري ص
، وشـذرات  1/136: ، وتاريخ علماء األندلس13/364: ، والوايف بالوفيات4/243: والفكر السامي

، 12/311: ، واألعـالم 11/116: ، وسري أعالم النبالء1/272: ، وطبقات القراء3/144: الذهب
 .1:4/813: ، وتاريخ ابن خلدون4/106: ومعجم املؤلفني

 .أبو النور: ، حتقيق وتعليق1/349: الديباج) 546(
 .د3928: ، خمطوط باخلزانة العامة حتت رقم356ة ورق: طبقات املالكية ملؤلف جمهول) 547(
حممد بن رباح بن صاعد األموي، طليطلي، أبو عبد اهللا، مسع وهب بن عيسى : يقول القاضي عياض) 548(

. وغريه، وكان موصوفا بصالح وفضل وعناية بالعلم والرواية له، واحلفظ ملذهب مالك، واستفيت ببلـده 
. بطليطلة يدرسه ا أهلها، وكان محاس بن حممد يثين عليه ويفضـله  وله يف املدونة اختصار كان مشهور

 ).178-6/177: ترتيب املدارك). (هـ358(وتويف سنة مثان ومخسني وثالمثائة 
 .6/177: ترتيب املدارك) 549(
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  )551( ...املدونة ، له اختصار)550(حممد بن إسحاق بن منذر أبو بكر بن السليم-21

املعروف بالنحوي، له اختصار املدونة، قال عنـه   )552(حممد بن عبد امللك اخلوالين-22

  .)553( ...اختصار مشهور: عياض

حممد بن إبراهيم اللخمي، له اختصار املدونة، وصفه عياض بالشـهرة ومسـاه ابـن    -23

  .)554(فرحون يف التبصرة

رمحه -دونة، وقد ذكر جلهم العالمة اجليدي أولئك أهم العلماء الذين هذبوا واختصروا امل

غري أنه بالبحث والتمحـيص قـد   . ، وقد أوصل عدد الذين اختصروها إىل تسعة عشر عاملا-اهللا

يفوق العدد ما توصل إليه البحث، ولعل البحوث العلمية اليت تنصب على هذا اجلانب مسـتقبال  

  .ستكشف خمتصرات أخرى

ونة، فما هي املختصرات اليت برزت على الساحة الفقهية وإذا كان هذا حال خمتصرات املد

  يف األمهات املالكية األخرى؟

  خمتصرات األسدية واملوازية والواضحة واملستخرجة: الفرع الثالث
تعترب هذه األمهات من الكتب املهمة جدا يف الفقه املالكي، غري أا مل حتظ بعناية فائقـة  

  . ختصارات هائلة وشروحات وتعليقاتعلى غرار ما حظيت به املدونة من ا

                                                           
هو حممد بن إسحاق بن منذر بن إبراهيم بن حممد بن السليم بن أيب عكرمة، وامسه جعفـر، وهـو   ) 550(

وله كتاب الوصل ملا لـيس يف  . األندلس مع ابن يزيد بن عبد اهللا موىل سليمان بن عبد امللكالداخل إىل 
تويف سنة سـبع وسـتني   ). 6/280: ترتيب املدارك. (املوطإ، واختصار كتاب املدونة، وكتاب املروزي

 وقد أسهب القاضي عياض يف ترمجته حيث أفرد لـه ). 6/289: ترتيب املدارك) (هـ367(وثالمثائة 
: ، وتاريخ علمـاء األنـدلس  6/280: انظر ترمجته يف ترتيب املدارك. (عشر صفحات يف ترتيب املدارك

 ).1/98: ، وشجرة النور3/60: ، وشذرات الذهب2/338: ، والعرب للذهيب2/77
 .6/281: املدارك) 551(
متصـرفا يف  هو أبو عبد اهللا، ويعرف بالنحوى، أصله من بلنسية، سكن جباية، كان فقيها حافظـا  ) 552(

وكف بصره قبل وفاته بأعوام، وتويف سـنة أربـع   . املسائل، يناظر عليه، وله يف املدونة اختصار مشهور
 ).7/20: ، وترتيب املدارك2/75: انظر ترمجته يف تاريخ علماء األندلس). (هـ364(وستني وثالمثائة 

 .7/20: املدارك) 553(
 .342: نيل االبتهاج، ص) 554(
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ونظرا لقلة اهتمام الفقهاء ذه األمهات فيما يتعلق باالختصار، ارتأيت أن أمجعها يف فرع 

واحد مربزا عددا غري قليل من الفقهاء الذين اختصروها، ولست أدري ما السبب الذي من أجله 

  . أحجم الفقهاء عن اختصار هذه األمهات

الكتب ختتلف مكانتها لدى الفقهاء مع امليل الواضح للكتـب الـيت   وأعتقد أن كل هذه 

بسماعات تالميذ اإلمام مالك، إال أن هناك بعضا من كبار تالميـذ مالـك كـان    ... »: حتظى

لسماعام ومرويام احلظ الوافر من تلقي املالكية ممن جاء بعدهم بالقبول واالعتماد، ولعل مـن  

بد الرمحن بن القاسم، ومساعات أشهب، ومساعات ابن وهب، مساعات ع: أشهر هذه السماعات

  . ومساعات ابن عبد احلكم، ومساعات ابن املاجشون

والكتب اليت جتمع هذه السماعات كتب الشك يف اعتمادها؛ إذ هي منقولة نقل الثقة عن 

ـ  ها اإلمام مالك، وقد تضم هذه الكتب االجتهادات الشخصية، تكتسب االعتماد من الثقة بقائل

ومدى معرفته مبذهب مالك وأصوله ومع اعتماد هذه السماعات والكتب واليت جتمعهـا علـى   

العموم، وأن نقل هذه السماعات ال يكاد خيلو منها كتاب معتمد من كتب الفقه املالكي قـدميا  

وحديثا، إال أن اعتماد مساع صاحب معني من أصحاب اإلمام حيظى بالترحيب والتفضيل لـدى  

  .)555( ...س دون بعض والعكس صحيح أيضابعض املدار

وأعتقد أن ما ذكره اإلمام السيوطي سابقا كان له أثر واضح يف عزوف جل الفقهاء عـن  

كتب املالكية اليت مل حتظ باإلمجاع، ولعل موقفهم من كتاب األسدية يربز هذا اجلانب، وعليـه  

  فمن هم الذين اختصروا األسدية؟

  خمتصرات األسدية-1

األسدية من الكتب اليت تعرضت النتقادات خمتلفة؛ حيـث مل تسـلم مـن     يعترب كتاب

رمحـه  –سهامات النقد، إال أا يف بدايتها عرفت إقباال منقطع النظري، إال أن نقوالت سـحنون  

عن ابن القاسم ومجعه ما ميكن مجعه راجعة إىل ما كان يشك فيه من قول مالك، وقد مـر   -اهللا

  :ليه فالذين اختصروا األسدية هموع. احلديث عن هذا الكتاب
                                                           

 .1/6 :تنوير احلوالك) 555(
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بن أعني بن الليث، يكىن أبا حممد، مسع مالكا والليث، وكان  )556(حممد بن عبد احلكم-1

املختصر الكبري والصغري واألوسط، وكانت وفاته سنة : له تآليف كثرية منها... رجال صاحلا ثقة

  .)557( )هـ214(أربع عشرة ومائتني 

زيد عبد الرمحن بن أيب الغمر موىل بين سهم، روى عـن  أبو … أبو زيد بن أيب الغمر-2

ابن القاسم وابن وهب قال ابن أيب دليم يف طبقاته رآى مالكا ومل يأخذ عنه شيئا، روى عنه ابناه 

حممد وزيد، أخرج عنه البخاري يف صحيحه وأبو زرعة، وروى عنه حممد بن املواز وهـو راوي  

وله كتب حسنة؛ له خمتصـر  . سم بعد أسد بن الفراتاألسدية، وهو الذي صححها على ابن القا

له مؤلف حسن يف خمتصر . األسدية ومساع ابن القاسم، قال ابن وضاح لقيته مبصر وهو شيخ ثقة

ـ 234.ت(تويف سنة أربع وثالثني ومـائتني  . األسدية ، ومولـده سـنة سـتني ومائـة     )هـ

  .)558( )هـ160.ت(

كان يصححها على ابن القاسم، وعليها كان له فيها اختصار أيضا وهو الذي .. الربقي-3

  .)559(مدار أهل مصر

  : أما الذين اختصروا املوازية، فهم

  خمتصرات املوازية-2

  : الذين اختصروا املوازية البن املواز هم

هـ، وقد سبقت ترمجتـه  319فضل بن سلمة، له خمتصر لكتاب ابن املواز، تويف سنة -1

  .يف هذا املبحث

تويف سنة ثالث وثالثني .. عيسى املمسي، اختصر كتاب ابن املواز أبو الفضل عباس بن-2

  .)560(وممسي قرية هناك: ، قال عياض)هـ333. ت(وثالمثائة 

                                                           
 .سبقت ترمجته) 556(
 .، بتصرف24-4/22: انظر املدارك) 557(
 .، بتصرف24-4/22: نفسه) 558(
 .د3928، خمطوط باخلزانة العامة حتت رقم 59ورقة : طبقات املالكية) 559(
 .83: ، شجرة النور، ص5/299: املدارك) 560(
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على الرغم من قلة هؤالء الذين اختصروا املوازية، فإن حضورها يف الساحة الفقهية املالكية 

اء املالكية، وخاصة إذا علمنـا  يبقى دائما يف مقدمة الكتب اليت حظيت بالعناية القصوى عند فقه

أن املوازية قد اعتمد عليها الشيخ ابن أيب زيد القريواين يف كتابه النوادر والزيادات فلم يبـق إال  

وقد اهتم الباحثون باملوازية؛ وحياولون مجع نصوصها املتفرقة يف مظان خمتلفة ألمهيتها . القليل جدا

حبث لنيل دكتوراه الدولة حياول صاحبه اسـتخراج   يف الفقه املالكي، وقد سجل يف هذا اإلطار

  . )561(مجيع نصوص املوازية يف النوادر والزيادات وغريه ليجعلها صورة تقريبية للموازية

وبالرغم من هذه اجلهود املتواضعة فإن البحوث العلمية مل تصل بعد إىل ما وصلت إليه يف 

حتتاج إىل حبث دقيق يف تأصيل مسـائلها  املذاهب األخرى على اعتبار أن هذه األمهات مازالت 

  .وتفريعها وخترجيها، وكلها مسائل حتتاج إىل البحث اجلاد والتمحيص اهلادف

، فما هي أهم املختصرات اليت تناولت الواضحة؟ وما هو "املوازية"هذا إذن عن خمتصرات 

  أثر هذا االختصار عليها؟

  خمتصرات الواضحة البن حبيب-3

يب من أهم الكتب الفقهية املالكية، نظرا حملتوياا العلمية وما اشتملت تعترب واضحة ابن حب

عليه من األحاديث والفقه املالكي، ويعترب مؤلفها من أهم الفقهاء املالكية الذين أرسـوا قواعـد   

املالكية باألندلس؛ حيث اهتم باملذهب املالكي وحاول تفريعه وتأصيله يف القطر األندلسي الذي 

لذا كانت املؤلفات املالكية األندلسية سدا منيعا أمام . لعدد كبري من املذاهب الفقهيةكان مصرعا 

  .كل تيار فقهي، غري املذهب املالكي

إال أن العناية بالواضحة بالشكل الذي رأينا به يف املدونة مل يكن كذلك؛ حبيث مل يهـتم  

ألسباب يف ذاا، ألن الواضحة مل  الفقهاء باختصار الواضحة وال شرحها وال التعليق عليها، ورمبا

تكن ذلك الكتاب الكبري الذي حيتاج إىل شرح مفصل، نظرا ألسلوا املبسط واجليد، وال ذلـك  

—الكتاب املعقدة ألفاظه وتعابريه؛ فهي، أي الواضحة، تضم بني دفتيها الفقه املـالكي الصـايف  

                                                           
فقه : يعة بأكادير حتت عنوانيتعلق األمر بالطالب األستاذ احلسن مكراز الذي سجل حبثه بكلية الشر) 561(

 .الدكتور احلسن العبادي: مجع ودراسة، حتت إشراف: ابن املواز
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  . بأسلوب مبسط، ال حيتاج إىل ذيب وال إىل تفصيل

أن ذلك هو السبب املباشر الذي صرف الفقهاء عن اختصارها وذيبها والتعليـق   وأعتقد

اعتمد أهـل األنـدلس   »: )562(يرى سببا آخرا؛ إذ يقول -رمحه اهللا-عليها، غري أن ابن خلدون 

-كتاب العتبية وهجروا الواضحة وما سواها، وال ندري ما سر ذلك، هـل يرجـع للمؤلِّـف    

ان له من يتحامل عليه، وقد خصص القاضي عياض يف املدارك فإن صاحب الواضحة ك-بالكسر

مبعىن أن كتـاب   -بالفتح-أم أن السبب يرجع إىل املؤلَّف . )563( ...فقرة كاملة ملن حتامل عليه

  .)564( ...العتيب جاء أكثر تنظيما وأحسن إخراجا

وها وكيفما كانت األسباب واملسببات فإن أهم الفقهاء الذين اهتموا بالواضـحة فهـذب  

  : واختصروها، هم

وله خمتصـر يف املدونـة   ... فضل بن سلمة بن جرير بن منخل اجلهين، من أهل البرية-1

وخمتصر الواضحة، زاد فيه من فقهه، وتعقب فيه على ابن حبيب كثريا من قوله وهو من أحسـن  

  .)565(كتب املالكيني

. )566(مذهب مالك القاسم األزدي املعروف بالرباذعي صاحب املؤلفات املشهورة على-2

  .)567(له اختصار الواضحة

تلك أهم املختصرات اليت ظهرت على الساحة املاملكية حاليا؛ فقد حاول البحث أن جيمع 

أكرب عدد ممكن، إال أنه مل يقف على غري ما ذكر، ألن جل الكتب اليت تناولت ترمجة ابن حبيب 

يف الفقه والسنن مل يؤلف مثلها كما  وكتابه مل تتحفنا إال مبا ذكر بالرغم من أن كتاب الواضحة

                                                           
 .3/1058: علي عبد الوايف: مقدمة ابن خلدون، حتقيق) 562(
 .، بتصرف131-4/129: املدارك) 563(
 .1/225: ابن القاسم وأثره يف الفقه املالكي) 564(
 .219: ، الديباج ص2/520: جذوة االقتباس) 565(
، دبلـوم  2/399: املدرسة املالكية األندلسية إىل اية القرن الثالث اهلجـري؛ نشـأة وخصـائص   ) 566(

 .مصطفى هلروس، حتت إشراف الدكتور فاروق محادة: الدراسات العليا، كلية اآلداب، إعداد
 .1/105: ، شجرة النور7/256: ترتيب املدارك) 567(
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  .يف سياق ترمجة ابن حبيب )568(قال خملوف

بالرغم من هذه القلة يف املختصرات يف الواضحة، فإن الواضحة هلا أمهية كبرية، وإن كانت 

  .خمتصراا أقل من خمتصرات املستجرة اآليت بياا

  خمتصرات املستخرجة-4

أمحد بن عبد العزيز األموي العتيب القرطيب، رحل  هو حممد بن )570(للعتيب )569(املستخرجة

إىل املشرق ومسع من كثري من العلماء الكبار، مث رجع إىل مسقط رأسه باألندلس؛ حيث أصـبح  

  ).م869/هـ255.ت(فقيها مالكيا مرموق املكانة، تويف سنة مخس ومخسني ومائتني 

ذا الكتاب قضايا صعبة يف الفقه يبحث ه. املستخرجة من األمسعة مما ليس يف املدونة: آثاره

والبن رشد شرح عليه بعنوان كتاب البيان والتحصيل ملا يف املستخرجة من التوجيـه  … املالكي

م بشـرح  1126/هـ520والتعليل، حيث شرحه أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد املتوىف سنة 

م مـن  996/هـ386وىف سنة ونسخه أبو حممد عبد اهللا بن أيب زيد القريواين املت. مل يبلغه أحد

ووصل إلينا من هذا الكتاب قطعة قدميـة يف القـريوان   " تبويب املستخرجة"هذا الفصل بعنوان 

ورقة، ومنـه مكـروفيلم يف املتحـف     30حوايل " كتاب التخيري والتمليـك واخللع"بعنـوان 

  .)571(اإلسالمي بتونس

  :اختصرها كل من

، ذكـره ابـن فرحـون ضـمن     "املنتخبة"ابه حيىي بن عمر الكتاين احلياين، ومسى كت-1

  .)573(اختصار املستخرجة املسمى املنتخبة: له مؤلفات، منها. تفقه على سحنون. )572(كتبه

عبد اهللا بن فتوح بن موسى بن أيب الفتح بن عبد الواحد الفهري، من أهل البونة، يكىن -2

                                                           
 .1/75: شجرة النور) 568(
 ).فقه مالك(، قسم الفقه 2/144: ريب لفؤاد سزكنيتاريخ التراث الع) 569(
 ).4/252: ، وترتيب املدارك1/75: انظر ترمجته يف شجرة النور. (أبو عبد اهللا حممد العتيب) 570(
 .1/662، وانظر بروكلمان امللحق 2/144: تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني) 571(
 .، طبعة دار الكتب العلمية351: الديباج ص) 572(
 .1/75: ، شجرة النور4/359: ، ترتيب املدارك39: تاب اإلبانة، صك) 573(
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حسن يف الوثائق واألحكـام،  وله كتاب . كان من أهل املعرفة والعلم واحلفظ والفهم. أبا حممد

وتويف ألربع . وهو كتاب مفيد واختصر أيضا املستخرجة وغريها، وكانت له رواية عن أبيه وغريه

  .)574( )هـ462.ت(خلون من مجادى اآلخرة سنة اثنني وستني وأربعمائة 

  .)575(، مجع بني املستخرجة واملوازية)هـ319.ت(فضل بن سلمة اجلهين البجاين -3

و الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب، ألف البيـان والتحصـيل ملـا يف    القاضي أب-4

  .)576(املستخرجة من التوجيه والتعليل

تلك أهم املؤلفات اليت اهتمت باملستخرجة سواء من حيث اختصـارها، أو مـن حيـث    

ـ  ذي ذيبها، أو إعادة هيكلتها على غرار صنيع القاضي أيب الوليد يف كتابه البيان والتحصيل وال

أحسن صنعا يف إعادة الكتاب املذكور والذي عرف إقباال كبريا منذ أن هذبه ونقحـه وأصـله   

وقعده، فصار بذلك مصدرا أساسا لفت أنظار الفقهاء والباحثني وغريهـم، بـالرغم مـن أن    

املستخرجة مل تعرف يف بدايتها إقباال كبريا نظرا ملا نعتت ا من ضعف بضـاعتها، ممـا جعـل    

  . يهتموا ا ومل خيتصروها باحلجم الذي اختصروا ا املدونة الفقهاء مل

إال أن الذي أعـاد الدفء هلذا الكتـاب بعدمـا قيضـه اهللا العالمـة الكبري اإلمام ابن 

والذي أعاد هيكلة هذا الكتاب فهذبه ونقحه وبوبه فطار شرقا وغربا، وأصبح  -رمحه اهللا-رشد 

لكيـة؛ حبيـث ال ميكـن أن يستغين عنه كل باحـث أو  يف الصدارة يف كتـب أمهـات املا

  . فقيه على أي حال

ما هـو دور  : وكيفما كانت األحوال، فإن املختصرات يف املستخرجة قليلة جدا، ونتساءل

  األندلسيني يف اختصار هذه األمهات؟

  دور األندلسيني يف اختصار هذه األمهات: الفرع الرابع
الثانية من حيث األمهية بعد املوطإ، لذلك نـال مـن العنايـة     يأيت كتاب املدونة يف املرتبة

                                                           
 .1/119: ، شجرة النور2/428: الصلة) 574(
 .1/75: شجرة النور) 575(
 .1/82: نفسه) 576(
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واإلطراء والتقدير ما مل تنله بقية كتب املالكية، فاملدونة هي أصل علم املالكيني بل هي عنـدهم  

وعن أمهية املدونة يقول ابن . ككتاب سيبويه عند النحويني، وككتاب إقليدس عند أهل احلساب

وال بعد موطئه ديوان  -رمحه اهللا-من الدواوين بعد موطإ مالك وهي مقدمة على غريها »: رشد

  )577( ...يف الفقه أفيد من املدونة

وهلذا اختار املغاربة مذهب املدونة، ومتسكوا مبا ورد فيها من مسائل فقهية حـىت أصـبح   

 املشهور يف اصطالح املغاربة يطلق على مذهب املدونة، قال ابن فرحون تقرر مما ذكرناه أن قول

واملشهور يف اصطالح املغاربة هو مذهب . ابن القاسم هو املشهور يف املذهب إذا كان يف املدونة

  ..)578(املدونة، والعراقيون كثريا ما خيالفون املغاربة يف تعيني املشهور

قول مالك يف املدونة أوىل مـن  : وفصل أبو احلسن الطنجي القول املشهور يف املدونة فقال

ا، ألنه اإلمام األعظم، وقول ابن القاسم فيها أوىل من قول غريه فيها ألنه أعلم قول ابن القاسم فيه

مبذهب مالك رضي اهللا تعاىل عنه، وقول غريه فيها أوىل من قول ابن القاسم يف غريهـا وذلـك   

  .)579(لصحته

وملا كانت املدونة ذه املرتبة عكف علماء األندلس على دراستها وحفظهـا وشـرحها   

ال يرقى الفقيه عندهم إىل مرتلة الفقهاء املشاورين املعتمدة أقواهلم وآراؤهم إال إذا واختصارها، ف

درس املدونة وحفظها، بل أكثر من هذا فقد اشترط والة األندلس لتولية القاضي أن يكون حافظا 

  .)580( ..للمدونة مستظهرا هلا

بة الذين توجهـوا حنـو   وتظهر مكانة املدونة ومدى عناية علماء األندلس ا يف كثرة الطل

إفريقية قصد االلتقاء باإلمام سحنون ومساع املدونة وروايتها عنه مباشرة، حىت إنه اجتمع مبدينـة  

                                                           
، طبعـة وزارة  474: تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي للدكتور حممـد شـرحبيلي، ص  ) 577(

 .األوقاف
 .475: نفسه، ص) 578(
 .2/208: الديباج) 579(
 .96: أسىن املسالك، ص) 580(
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  .)581( ...البرية وحدها مثانية من رواة سحنون يف وقت واحد

ويظهر أن عالقة األندلسيني باملدونة كانت يف وقت مبكر؛ فقد التقى الفقيه عبد اهللا بـن  

  .)582( ..الد بن مرتنيل باإلمام سحنون ومسع منه األسدية قبل تدوينهاحممد بن خ

هـ أول من أدخـل املدونـة إىل   246ويعد عثمان بن أيوب بن أيب الصلت املتوىف سنة 

ومنذ ذلك احلـني  ). هـ272-هـ238(األندلس، وذلك يف عهد األمري حممد بن عبد الرمحن 

يبها واختصارها وتسهيلها وجعلها يف متنـاول مجيـع   اهتم علماء األندلس باملدونة فاشتغلوا بتهذ

  :ومن أشهر الفقهاء الذين اشتغلوا باملدونة يف هذه احلقبة باألندلس. املهتمني بفقه السادة املالكية

إبراهيم بن عجنس بن أسباط الكالعي الزيادي، من أهل وشقة، اختصـر املدونـة يف   -1

  .)583(ذا البابوقد سبقت ترمجته يف ه... عشرة أجزاء وسهلها

: اهتم باملدونة واختصرها، قال يف املدارك. إبراهيم بن حيىي بن بردون من أهل طليطلة-2

  .)584(«...وذكر أن له اختصارا للمدونة، وأنه ميلي على كتابه من نوعني خمتلفني... »

فضل بن سلمة بن جرير، كان من أوقف الناس على الروايات وأعـرفهم بـاختالف   -3

ان حافظا للفقه على مذهب مالك، بعيد الصيت فيه، شهد له بـذلك كبـار   أصحاب مالك فك

كان من أعلم الناس مبـذهب  ... »: األئمة وعلى رأسهم ابن حزم الظاهري الذي أثىن عليه بقوله

  .)585( «..مالك

وله عدة مصنفات يف الفقه على مذهب مالك، منها كتاب مجع فيه مسائل املدونة، وكتاب 

  .)586( ...اختصر فيه املدونة

حممد بن عبد اهللا بن عيشون، كان عاملا متقدما يف مذهب مالك، اختصر املدونـة إال  -4

                                                           
 .1/277: الديباج) 581(
 .1/37: تاريخ ابن الفرضي) 582(
 .278-1/277: انظر الديباج) 583(
 .2/137: نفسه) 584(
 .2/50: ، جذوة االقتباس5/221: ، املدارك2/137: الديباج) 585(
 .41-1/40: الديباج) 586(
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  .)587( ...كتاب املختلطة منها

أما باقي كتب أمهات املذهب املالكي، املوازية للفقيه احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن إبراهيم 

نل من العناية واالهتمام ما نالته فلم ت… هـ269اإلسكندري واملعروف بابن املواز املتوىف سنة 

باقي األمهات اليت سبق ذكرها، مع ذلك وجدنا من بني فقهاء األندلس من اعتىن ا ودرسـها  

ومجع مسائلها واختصرها من ذلك ما نقله عياض يف ترمجة فضل بن سلمة بن جريـر أنـه لـه    

  .)588(...خرجة واموعةخمتصره لكتاب ابن املواز، وله كتاب مجع فيه مسائل املدونة واملست

إن كتاب املستخرجة من السماعات أليب عبد اهللا العتيب هو أحد أمهات كتـب املـذهب   

ومتتاز املستخرجة . املالكي اليت استودعت الروايات واألقوال لكبار أئمة املذهب يف عصره األول

تالمذتـه   حبصرها معلومات فقهية معظمها من رواية ابن القاسم العتقي عن مالك مـن طريـق  

  .املباشرين ومساعات غريه من كبار تالمذة اإلمام الذين طبقت شهرم اآلفاق

وعلى الرغم من االنتقادات اليت تعرضت هلا املستخرجة، خاصة وأن صاحبها أدرج فيهـا  

جمموعة من الروايات واملسائل دون أن يكون له حق الرواية، مما دفع ببعض النقـاد إىل اامـه   

ومع كل هذا نالت املستخرجة مكانة رفيعة بني كتب الفقـه املـالكي   . التحري بالتساهل وعدم

وتلقاها العلماء بالقبول، لبلوغ شهرا اآلفاق، حىت إن أهل األندلس اعتمدوها وقدموها علـى  

وكذلك اعتمد أهل األندلس كتاب العتبية وهجروا الواضـحة  »: قال ابن خلدون )589(الواضحة

  .)590( «..وما سواها

غم من النقد الشديد الذي تعرضت له املستخرجة من قبل النقـاد، الحتوائهـا علـى    بالر

روايات غري متفق عليها، وأخرى مناقضة بل أكثر من هذا فهي يف نظرهم تشتمل على روايـات  

موضوعة، نالت املستخرجة شهرة عريضة يف إفريقية واألندلس، وعكف الناس علـى دراسـتها   

  .على كتاب الواضحةوحفظها وذيبها، وقدموها 
                                                           

 .1/328: تاريخ علماء األندلس) 587(
 .5/222: ترتيب املدارك) 588(
 .398: املدرسة املالكية إىل اية القرن الثالث اهلجري، ص) 589(
 .3/1058: مقدمة ابن خلدون) 590(
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ولكن الكتاب وقـع  ... »: بعدما ذكر االنتقادات اليت وجهت للمستخرجة-وقال املقري 

  .)591( «...عليه االعتماد من علماء املالكية

بل إن الفقيه عندهم ال يدخل يف دائرة العلماء الراسخني يف العلم حىت حيفظ املسـتخرجة  

  .ويتفقه ا

على أنه كتاب قد عول عليـه الشـيوخ   »: ستخرجة،قال ابن رشد، وهو يتحدث عن امل

املتقدمون من القرويني واألندلسيني، واعتقدوا أن من مل حيفظه وال تفقه فيـه، حلفظـه املدونـة    

وتفقهه فيها، بعد معرفة األصول وحفظه سنن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فلـيس مـن     

  .)592(«...م من أهل الفقهالراسخني يف العلم وال من املعدودين فيمن يشار إليه

واشتغل . )593(«..من حفظ املدونة واملستخرجة مل يبق عليه مسألة... »: وقال ابن أيب زيد

الفقيه أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن أيب الوليد األعرج باملستخرجة فبوا على شـكل أبـواب   

  .)594( «..املدونة، وكان الطلبة من أهل املغرب يقصدون مساعها منه

ا ابن أيب زيد القريواين، ومجع ذلك يف كتاب ذكره ابن فرحون ضمن مؤلفات ابـن  وهذ

  .)595( «..وله كتاب ذيب العتبية.. »: أيب زيد فقال

ومل تقف عناية العلماء باملستخرجة عند احلفظ والتدريس، بل اهتمـوا جبمـع مسـائلها    

  .وبوبوها وهذبوها واختصروها وشرحوها توجيها وتعليال

" املنتخبـة "فقيه حيىي بن عمر الكناين اجلياين كتاب املستخرجة ومسى كتابه هذا واختصر ال

  .)596(ذكره ابن فرحون ضمن كتبه

                                                           
: إحسان عباس، طبعة دار صادر، بـريوت، : نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب للمقري، حتقيق) 591(

2/215-216. 
 .29-1/28: البيان والتحصيل البن رشد) 592(
 .1/29: نفسه) 593(
 .1/383: ريخ علماء األندلستا) 594(
 .238: الديباج ص) 595(
 .239: نفسه، ص) 596(
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وظلت عناية العلماء باملستخرجة مستمرة إىل عهد اإلمام أيب الوليد ابن رشد الذي اشتغل 

لتوجيـه  البيان والتحصيل ملـا يف املسـتخرجة مـن ا   "باملستخرجة وشرحها يف كتابه املسمى 

فجاء كتابه حافال بآراء كبار أئمة املذهب املالكي وطابق امسه مسـماه، بيانـا   . )597("والتعليل

وحتصيال وشرحا وتوجيها وتعليال ملسائل كتاب املستخرجة أودعه ابن رشد مجيع معارفه الفقهية 

بالفقـه   وجتاربه الشخصية يف التدريس والقضاء واإلفتاء  فجاء كتابه هذا خالصة وافية حميطـة 

وبني ابن رشد يف مقدمة البيان والتحصيل . املالكي الذي ميثل آراء أئمته باألندلس عبادة ومعاملة

سبب شرحه للمستخرجة، وأا أصبحت يف عصره من أمهات املالكية اليت يصعب على الطالب 

على  فهمها، خاصة وأا تضم مسائل فقهية مشكلة وعويصة حتتاج إىل شرح وبيان حىت ال حتمل

  .)598( ..غري وجهها الصحيح

  :وأعتقد أن عدم اإلقبال على ذيب العتبية واختصارها يرجع أساسا إىل األسباب اآلتية

التساهل واجلمع من غري متييز؛ ذلك أنه رغم املكانة العلمية الرفيعة اليت وصـل إليهـا   -1

وصفه العلمـاء بالتسـاهل   العتيب بني أقرانه، فإن علمه يف املستخرجة تعرض النتقاد شديد؛ فقد 

واجلمع من غري متييز بني الصحيح والضعيف، كما أن يف املستخرجة كثريا من الروايات املطروحة 

  .واملسائل الشاذة والغريبة

وهو الذي مجع املستخرجة وكثر فيها مـن الروايـات   »: وقال ابن فرحون يف هذا الصدد

أدخلوهـا يف  : ملسألة الغريبة، فإذا مسعهـا قـال  املطروحة واملسائل الغريبة الشاذة، وكان يأيت با

  .)599(املستخرجة

  .وجود األخطاء الكثرية يف املستخرجة-2

  .)600( «..إن املستخرجة فيها خطأ كبري»: وقال ابن وضاح

وام ابن عبد احلكم العتيب بالكذب يف املستخرجة، وأنه ينقل مسائل يف الفقه مل يقف على 
                                                           

 .حممد حجي وسعيد أعراب: مقدمة البيان والتحصيل، إعداد) 597(
 .179: أخبار الفقهاء واحملدثني البن فارس، ص) 598(
 .2/177: الديباج) 599(
 . 4/254: املدارك) 600(
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  .أصحاا

أتيت بكتب حسنة اخلـط  : عزيز، قال يل ابن عبد احلكم، يعين حممد،قال أسلم بن عبد ال

تدعى املستخرجة من وضع صاحبكم حممد بن أمحد العتيب فرأيت جلها مكـذوبا ومسـائل ال   

أصول هلا، ومما قد أسقط وطرح، وشواذ من مسائل االس مل يعلق عليها أصحاا فخشـيت أن  

  .أ فيها كما سبقت اإلشارة إىل هذا النصأموت فتوجد يف تركيت فوهبتها لرجل يقر

وهذا النقد الذي تعرض له ابن عبد احلكم، لكونه أنكر ما جاء يف العتبية، مث وهبها لغـريه  

كي يقرأها وينتفع ا، هو نفسه حصل البن لبابة من قبل أمحد بن خالد الذي عاب عليه قـراءة  

  .كاملستخرجة على الناس مع علمه خبطتها، وأنكر عليه ذل

أنت تقرأ هذه املستخرجة للناس وأنت تعلم من باطنها : قلت البن لبابة: قال أمحد بن خالد

  .)601( «..إمنا أقرؤها ملن أعرف أنه يعرف خطأها من صواا: ما تعلم؟ قال

  .عدم تصحيح الكتاب على صاحبه-3

شأنه شأن إن جواب ابن لبابة السابق مقنع وفيه ما يرد على من قلل من قيمة الكتاب وأن 

كما . غري أن الفقيه بإمكانه متييز خطئها من صواا. كل جمهود علمي ال خيلو من نقص أو خطإ

أن هذا النوع من الكتب ال يفهمها إال من كان له إملام واطالع على املسائل الفقهية، ودربة على 

يث رأى أن فيها وهذا ما أكده ابن رشد يف مقدمة شرحه للمستخرجة؛ ح. قراءا وفهم معانيها

  .)602( ...مسائل مشكلة وأخرى عويصة ال يفهم معناها، وقد حتمل على غري وجهها

كل هذه العوامل املذكورة أسهمت إىل حد كبري يف صرف النظر عن اختصار العتبية على 

غرار ما جرى للمدونة وغريها، وحىت الذين تعرضوا الختصارها، وهم قليل، ال يعدو األمـر أن  

  . اعتمدوا على مصادر موثوقة أو على نسخة صححت على املؤلف نفسه يكونوا قد

وعلى أي كيفما كانت األحوال، فإن علماء األندلسيني قاموا بدور فعال يف إثراء الفقـه  

املالكي بواسطة مؤلفام القيمة؛ حيث أسهم هؤالء الفقهاء مبجهودات كثرية يف إثـراء الفقـه   

                                                           
 .، بتصرف4/254: نفسه) 601(
 .، مقدمة احملقق بتصرف1/20: البيان والتحصيل) 602(
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ينكر الدور الكبري الذي قام به الفقهاء يف تفعيل املذهب املالكي املالكي باألندلس، حبيث ال أحد 

  . باألندلس

ما هو أثر ظاهرة املختصرات يف غري األمهات املالكية؟ ومـا هـي أهـم    : وهنا سنتساءل

  املختصرات اليت ظهرت من القرن الثالث إىل القرن السابع اهلجري؟ 

  .تلك أسئلة سيجيب عنها املبحث املوايل
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  ث الثالثالمبح

  ظاهرة االختصار يف كتب أخرى غري األمهات 
  عند املالكية من القرن الثالث إىل القرن السابع

  

  

  متهيد

تعترب ظاهرة املختصرات يف غري األمهات املالكية من املسائل اليت طفت على الساحة الثقافية 

فات كثرية تناولت جل املالكية؛ ذلك أنه منذ القرن الثالث إىل القرن السابع اهلجري ظهرت مؤل

  . الكتب اليت ظهرت يف املكتبات املالكية

وسيحاول البحث تصنيف هذه املختصرات حسب كل عصر على أن ال يتم احلديث عـن  

  . املختصرات اليت سبقت واليت ظهرت يف أحد القرون اليت سنسرد خمتصراته

يت أثرت الساحة الفقهية ولذا فإن هذا املبحث يهدف أساسا إىل إبراز املختصرات الفقهية ال

املالكية يف غري األمهات املالكية عرب القرون اخلمسة اليت تكفل البحث بتناوهلا، وقد جيد الباحـث  

صعوبة شىت يف ضبط خمتصرات العصر لتداخل العصور والقرون، فضال عن أن بعض الفقهاء يرى 

غري أن البحث سيحاول . اليكأن العصر يبدأ من والدته إىل منتصف القرن املوايل له، وهكذا دو

  .أن يربز كل خمتصر حسب العصر الذي ظهر به مع جتاوز ذلك بشيء قليل

فما هي إذًا أهم املختصرات اليت ظهرت يف الساحة الثقافية املالكيـة يف غـري األمهـات    

املالكية؟ وما هو أثر هذه املختصرات على الفقه املالكي؟ وأخريا ما هي أهم املختصـرات الـيت   

  رت يف القرن الثالث؟ظه

  .تلك أسئلة ستجيب عنها الفروع الالحقة

  

  املختصرات الفقهية املالكية يف القرن الثالث: الفرع األول
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لقد بدأت املختصرات يف الفقه املالكي مبكرا، وقبل هذا التاريخ ظهرت يف الفقه املـالكي  

ولت أن أرتب ما ذكـرت  خمتصرات كبرية أسهمت بشكل كبري يف إثراء الفقه املالكي، وقد حا

كما ذكره القاضـي  -حسب التاريخ الزماين لكل املختصرين، ولعل أول من تصدى لالختصار 

  : هو -عياض رمحه اهللا

وله خمتصر يف الفقـه  »: قال احلميدي... خمتصر مالك بن علي بن عبد امللك بن قطن-1

  .)603()هـ68.ت(تويف سنة مثان وستني  -رمحه اهللا-على مذهب مالك 

وله املختصر الصغري، قصره على علـم  . خمتصر ابن عبد احلكم، عبد اهللا بن عبد احلكم-2

املوطإ، فيه ألف مسألة ومائتان، فمن هذا التاريخ بدأت فكرة االختصار، وظهر امللل والكلـل يف  

  .)604(القرائح بسبب كثرة الفقه التقديري

يكىن أبا حممـد، مسـع مالكـا     ابن عبد احلكم عبد اهللا بن عبد احلكم بن املني بن الليث،

والليث، وكان رجال صاحلا ثقة متحققا مبذهب مالك فقيها صدوقا، إليه أفضت الرياسة مبصـر  

بعد أشهب وبلغ بنو عبد احلكم مبصر من اجلاه والتقدم ما مل يبلغه أحد، وكان صديقا للشـافعي  

  .)605(ومبرتله تويف

عرضت خمتصر عبـد  »: ربكاين يقولمسعت ال: قال التستري) …(»: قال عياض رمحه اهللا

فوجدت لكلها أصـال إال اثـنيت    -يعين مسائله-اهللا بن عبد احلكم على كتاب اهللا وسنة رسوله 

مثانية عشر ألف مسألة، تويف الربكاين سـنة  : وعدد مسائله: عشرة مسألة فلم أجد هلا أصال، قال

  . )606(«)هـ309.ت(تسع وثالمثائة 

ري، يقال  إنه حنا به إىل اختصار كتـب أشـهب، واملختصـر    ألف عبد اهللا املختصر الكب

األوسط نوعان، فالذي من رواية القراطيس فيه خالف، والذي من رواية ابنه حممد ابـن عبـد   

احلكم وسعيد بن حسان، وقد اعتىن الناس مبختصراته ما مل يعنت بكتاب من كتب املذهب بعـد  
                                                           

 .257-4/256: ترتيب املدارك) 603(
 .1/113: الفكر السامي) 604(
 .2/483: فهرس القرويني) 605(
 .5/16: ترتيب املدارك) 606(
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واعتىن أهل بغداد ـا كـل االعتنـاء    . اد يف املدرسةاملوطإ واملدونة، وعليها معول املالكية ببغد

ويرجحوا على غريها كاملغاربة بالنسبة للمدونة، وذكر بعضهم أن مسائل املختصر الكبري مثانية 

) 1200(مسألة، واألصغر ألف ومائتـا  ) 4000(واألوسط أربع آالف ) 18000(عشر ألفا 

فالـذي  : على علم املوطإ، واألوسط صنفان إن خمتصره الصغري قصره: قال مترمجوه. )607(مسألة

وكانـت وفاتـه يف   . من رواية القراطيس عنه يف زيادة اآلثار خبالف الذي من رواية حممد ابنـه 

  .هـ155هـ، وكانت والدته سنة 214رمضان سنة 

أمحد بن أيب بكر القاسم بن احلارث الزهري، تلميذ وراوية ملالك، : خمتصر أيب مصعب-3

م، وعاش يف املدينة، كان قاضيا، ولكن ابن جعفر أعفـاه مـن   767/هـ150ولد حوايل سنة 

وتويف سنة . هـ، وكان يف فتاويه جيعل للرأي مكانة كبرية جبانب أخذه بالنص210مهمته سنة 

به  874املختصر يف الفقه يوجد خبزانة القرويني بفاس حتت رقم : ومن آثاره. م856/هـ242

  .)608(ورقة 174

ذكـره ابـن أيب دلـيم يف    : حيىي التجييب، أبو حفص قال يف املدارك خمتصر حرملة بن-4

وعده الشـريازي  . وقال ابن الكنداري عن أيب عيينة وعن ابن وهب،وما تفقه. الفقهاء املالكية

وصنف كتبا كثرية، منها املختصر، وقال ابن أيب »: من الشافعية، وكان راوية كتبه األخرية، قال

قلت : مث ترك الفتيا به، وكان ال يفىت إال مبذهب مالك، قال ابن وضاح دليم كان رسخ يف مذهبه

يا أبا حفص ما لك تتمذهب مبذهب أصحابك املصريني تقرأ مثل هذه الكتـب، أعـين   : حلرملة

أسـتحي  : أو كل ما يطلب منه خترجه؟ قال: يطلبها مين هؤالء فقلت له: كتب الشافعي، فقال

ومولده سنة سـت وسـتني ومائـة    ). هـ243(عني ومائتني تويف سنة ثالث وأرب. واهللا منهم

  .)609()هـ166(

أخذ عن أصبغ بن  -بتخفيف القاف-خمتصر أيب بكر حممد بن أيب حيىي زكرياء الوقار -5

                                                           
 .د3928: ، رقمه باخلزانة العامة51: طبقات املالكية ملؤلف جمهول، ورقة) 607(
 .2/483: فهرس خمطوطات القرويني) 608(
 .76ورقة : لف جمهولطبقات املالكية ملؤ) 609(
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وأهل القريوان يفضـلون  . )610(عبد احلكم، وغريمها، وله خمتصران أكربمها يف سبعة عشر جزءا

وقيـل  ). هـ269.ت(تويف سنة تسع وستني ومائتني . خمتصر الوقار على خمتصر ابن عبد احلكم

  .)611(ثالث: وقيل. أربع

هـ، وتويف سـنة  200خمتصر القاضي إمساعيل بن إسحاق بن محاد، ولد سنة مائتني -6

  .)612(له خمتصر يف الفقه. اثنان ومثانني ومائتني

يف  خمتصر ابن أبان ليحىي بن إسحاق بن حيىي بن حيىي الليثي، ألف الكتـب املبسـوطة  -7

اختالف أصحاب مالك وأقواله، وهي الين اختصرها حممد وعبد اهللا ابنا أبان بن أيب عيسـى، مث  

تويف سـنة   -رمحهم اهللا-اختصر ذلك االختصار شيخنا قاضي اجلماعة أبو الوليد حممد بن رشد 

  .)613(هـ293وقيل . هـ303ثالث وثالمثائة، وقيل سنة ثالث وتسعني ومائتني 

الثقـة احملـدث   .. ن عبد احلكم أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الربقياختصار خمتصر اب-8

  .)614(هـ349تويف سنة .. الراوية

خمتصر حممد بن عبد اهللا بن عيشون من أهل طليطلة، يكىن أبا عبد اهللا، كـان فقيهـا   -9

ائة تويف سنة إحدى وأربعني وثالمث. حافظا للمسائل، وله خمتصر يف الفقه وكتاب يف توجيه املوطإ

  .)615( )هـ341.ت(

خمتصر بكر بن العالء القشري، أبو الفضل بصري، خرج عنها إىل مصر، فأدرك ـا  -10

اختصر كتاب القاضي إمساعيل وزاد عليه، . ألف كتبا جليلة. أثىن عليه غري واحد. رئاسة عظيمة

  .)616( )هـ344.ت(تويف سنة ثالمثائة وأربعة وأربعني . وله كتاب الرد على املزين
                                                           

 .3/123: الفكر السامي) 610(
 .81: ورقة: طبقات املالكية ملؤلف جمهول) 611(
، الفكـر  291-1/282: ، نيل االبتهاج95-92: ، الديباج ص291-4/278: ترتيب املدارك) 612(

 .3/123: السامي
 .77: ، شجرة النور، ص5/160: ترتيب املدارك) 613(
 .1/67: شجرة النور) 614(
 .2/723: علماء األندلس تاريخ) 615(
 .3/132: الفكر السامي) 616(
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. خمتصر ابن القرطي حممد بن القاسم بن شعبان،وله كتاب خمتصر ما ليس يف املختصر-11

وقد ذكره اللخمي يف تبصرته كثريا باعتبار مؤلف ). هـ355(تويف سنة مخس ومخسني وثالمثائة 

  .)617(كتاب خمتصر ما ليس يف املختصر

تويف . صر العنيألف كتاب خمت. خمتصر حممد بن حسن بن عبد اهللا بن مذحج الزبيدي-12

له خمتصر يف الفقه، ولعله خمتصره املبسوط وهـو  . )618( )هـ379(سنة تسع وسبعني وثالمثائة 

املشهور عند القاضي إمساعيل؛ حيث ذكره ابن عبد الرب ضمن مراجعه يف كتابه الكايف، والـذي  

  .)620(وقد ذكر خمتصر املبسوط حاجي خليفة يف كتابه كشف الظنون. )619(ذكر أنه اعتمد عليه

أخذ بقرطبة عن أمحد بن »: قال يف املدارك. خمتصر علي بن عيسى التجييب الطليطلي-13

له املختصر، مشهور انتفع به وانتقد عليه، فيه مسائل، وهي صحيحة جيدة جارية على … خالد

: وكان ابن النجار يقول.. األصول وإن قال فيه غريه كذا، فقال بعض الفقه من حفظه فهو فقيه

تفسري حيىي بن مزين، وخمتصر : طليطلة كتابان أجازا العلماء األخذ فيهما، مث تلقامها الناسبأهل »

  .)622( )هـ340.ت(تويف يف حدود أربعني وثالمثائة . )621(بن عبيد

ورقة، مع حذف أوله وآخـره   102خمتصر ابن اجلالب، يتكون هذا املخطوط من -14

يوجد باخلزانة العامة حتت . رح فوق السطوردون ذكر كتب الفقه، كتب خلط غري مقروء مع الش

وقـد  . هـ378دون ذكر تاريخ النسخ وال ناسخه ملؤلفه ابن اجلالب املتوىف سنة  5810رقم 

  .طبع الكتاب

خمتصر إدريس بن عبد امللك بن إدريس أيب العالء األنصاري املالكي اإلسـكندري،  -15

                                                           
، 251ورقـة  : ، طبقات املالكية ملؤلف جمهـول 2/194: ، الديبـاج5/274: ترتيـب املدارك) 617(

 .80: الشجرة، ص
 .100: ، شجرة النور ص40-7/37: ترتيب املدارك) 618(
 .10: الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي البن عبد الرب ص) 619(
 .2/1730: شف الظنونك) 620(
 .162ورقة : طبقات املالكية) 621(
 .162ورقة : نفسه) 622(
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وذكره عيسى بن عبد العزيز اللخمي يف . ةذكره أبو املطغر منصور بن سليم يف تاريخ اإلسكندري

  .)623(فهرسته وقال إنه اختصر ابن اجلالب يف الفقه رمحه اهللا

تلك أهم املختصرات اليت ظهرت يف القرن الثالث، واليت لعبت دورا كبريا يف إثراء الفقـه  

الرمـوز   املالكي وإن كانت هذه املختصرات ال تشوا شائبة التعقيد، ألا يف البداية مل تعـرف 

واأللغاز واإلغالق، ومن هذا التاريخ بدأت فكرة املختصرات  تلوح يف األفق وإن كان االختصار 

. يف هذه املرحلة له طابع خاص خيتلف شكال ومضمونا عما آل إليه الوضع يف العصور املتـأخرة 

عن حتصيل على أن االهتمام ذه املختصرات ما لبث أن تطور مع مرور الزمن نتيجة فتور اهلمم 

املبسوطات والتعامل مع املطوالت من جهة، وقصور الفقهاء عن االبتكار واإلبداع مـن جهـة   

  .)624(ثانية

وإذا كان هذا حال املختصرات يف القرن الثالث، فما هي أهم املختصرات اليت ظهرت يف 

  القرن الرابع اهلجري؟ وما هي مميزات هذه املختصرات؟

  .ملوايلتلك أسئلة سيجيب عنها الفرع ا

  املختصرات الفقهية يف القرن الرابع: الفرع الثاين
يعترب القرن الرابع بداية حقيقية للمختصرات الفقهية اليت ظهرت يف الساحة الفقهية املالكية؛ 

حيث ظهرت جمموعة من املختصرات الفقهية اليت أسهمت إىل حد كبري يف إثراء املكتبة املالكية، 

  : على عناوينها يف أثناء البحث وأهم املختصرات اليت وقفنا

تفقه ). هـ402.ت(اختصار الثمانية البن بيطر، أليب أيوب سليمان بن بيطر القرطيب -1

وله يف الكتب الثمانية أليب زيـد القـرطيب   : قال عياض. )625(بابن زرب وابن القوطية وغريمها

  .)626(اختصارات
                                                           

 .99: الديباج، ص) 623(
 .131: حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي للدكتور عمر اجليدي، ص) 624(
 .8/15: املدارك) 625(
ـ      ) 626( اين خمتصر النهاية والتمام يف معرفة الوثائق واألحكـام أليب عبـد اهللا حممـد بـن هـارون الكن

: ميلود ميهويب، حتت إشراف الـدكتور : ، تقدمي وحتقيق من أول الكتاب إىل اية الطالق)هـ750.ت(
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بـن شـنطري املتـوىف سـنة     خمتصر إبراهيم ين حممد بن احلسني األموي أبو إسحاق -2

له خمتصر املدونة وخمتصر . )628(«اختصر املدونة واملستخرجة»: ، قال عنه الزركلي)627(هـ402

  .املستخرجة

اختصار الوثائق لعبد الرمحن بن املطريف بن مروان عبـد الـرمحن الفتـازعي املتـوىف     -3

القرآن واختصار حسن التأليف، اختصر كتاب ابن سالم يف تفسري »: قال ابن فرحون. هـ413

  .)629(«وثائق ابن اهلندي

اختصار املبسوطة للقاضي إمساعيل، حممد أبو عبد اهللا بن يوسف بن بشكوال، يعـرف  -4

  .)630(هـ419بابن الفخار املتوىف سنة 

: هـ420خمتصر خلف أبو موىل يوسف بن لول البلنسي  املعروف بالربيلي، املتوىف -5

  .)631("لتقريبا"له شرح املدونة، واختصرها باسم 

هـ، له تعـاليق علـى   433خمتصر أيب إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي املتوىف سنة -6

  .)632(املدونة وتعليق على خمتصر ابن املواز

خمتصر أيب القاسم عبد الرمحن بن حممد املصري املعـروف باللبيـدي، املتـوىف سـنة     -7

  .)633("امللخص"هـ، له ملخص خمتصر املدونة مساه 446

روى عـن ابـن   . عبيد اهللا بن حممد بن مبارك، من أهل قرطبة، يكىن أبا مروانخمتصر -8

وأجاز لـه أبـو ذر   . القاسم، حامت بن حممد، وأيب عمر بن خضر، وأيب بكر بن مغيث وغريهم

  ...اهلروي ما رواه
                                                                                                                                                                          

 .8/15: املدارك. 1/54: حممد الروكَي، دبلوم الدراسات العليا، كلية اآلداب، الرباط
 .1/61: األعالم للزركلي) 627(
 .1/61: نفسه) 628(
 .1/112: ، شجرة النور1/485: الديباج) 629(
 .112: شجرة النور، ص) 630(
 .8/164: ، املدارك1/352: الديباج) 631(
 .4/207: الفكر السامي) 632(
 .109: ، شجرة النور، ص1/448: الديباج) 633(
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والبن مروان بن مالك خمتصر حسن يف الفقه، حكم له فيه بالرباءة، وله كتـاب سـاطع   

  .)634( )هـ460(سنة ستني وأربعمائة تويف . الربهان

خمتصر االستذكار يف شرح مذاهب علماء األمصار مما رمسه اإلمام مالك يف املوطإ مـن  -9

واختصره ابن عبد الـرب أيضـا يف   ). هـ463.ت(الرأي واآلثار، ليوسف بن عمر بن عبد الرب 

  .)635(كتاب الكايف يف الفقه

هـ، له خمتصر 474التميمي، املتوىف سنة  خمتصر أيب الوليد الباجي سليمان بن خلف-10

  .)636(املختصر يف مسائل املدونة، املهذب يف اختصار املدونة

له شـرح خمتصـر ابـن أيب    . هـ497عبد اهللا بن إمساعيل اإلشبيلي، املتوىف سنة -11

  .)637(زيد

تلك أهم املختصرات اليت توصل إليها البحث، واليت ظهرت يف القرن الرابع اهلجري، واليت 

تتميز بسهولة تناول ألفاظها وحشد مسائلها وأدلتها بتفاصيل مدققة باختصار يف ألفاظها وحشو 

القليل فيها مبعان كثرية، لذا مل يكن االختصار بدعة من بدع هذا الدور، بل كـان موجـودا يف   

 الدور الرابع؛ فإن تالمذة األئمة قد اختصروا كالمهم وحنوا يف هذا االختصار حنو حذف مـا ال 

وسار علـى أثـرهم يف ذلـك    . تدعو احلاجة إليه من املسائل وترتيب ما أماله األئمة غري مرتب

وأما أواخر هذا الدور فإن االختصار اجته إىل وجهة غريبة وهي االجتهاد يف مجع . فطاحل العلماء

  .)638(كثري من املسائل يف قليل من األلفاظ

رات اليت ظهرت يف القـرن اخلـامس؟   وإذا كان هذا حال القرن الرابع، فما هي املختص

  وماهي مميزاا؟

  املختصرات الفقهية يف القرن اخلامس: الفرع الثالث
                                                           

 .2/458: الصلة) 634(
 .مقدمة كتاب الكايف البن عبد الرب) 635(
 .4/317: ، الفكر السامي1/377: ، الديباج1/361: ، نفح الطيب120: شجرة النور، ص) 636(
 .8/186: اإلعالم للمراكشي) 637(
 .269: تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري، ص) 638(
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يعترب القرن اخلامس اهلجري من أهم القرون اليت عرفت فيه الثقافة الفقهية توجهات علمية 

صـة إذا  أفرزت كثريا من املعطيات األساسة واليت وظفت يف حتول ملموس يف اال الفقهي، وخا

علمنا أن املختصرات الفقهية يف هذا القرن أخذت توجها جديدا يتمثل يف حماولة إعادة هيكلـة  

فـإنين  . الفقه ولو بصورة املختصرات مما فتح الباب على مصراعيه لظهور املختصرات الفقهيـة 

  :أيتسأقتصر على أهم املختصرات اليت وقفت عليها واملتعلقة بالقرن السادس اهلجري وهي كما ي

خمتصر أمحد بن مبشر األموي من أهل إشبيلية، يكىن أبا عمر، روى عن أيب القاسم عبد -1

الرمحن بن ما شاء اهللا الطليطلي، وكان فقيها حدث عنه أبو عبد اهللا بن ااهد، وله خمتصر يسمى 

) هـ506(خمتصر الطليطلي يف الفقه، وذكر أنه أكمل قراءته عليه يوم عرفة سنة ست ومخسمائة 

  .)639(خبط ابن خري

خمتصر إبراهيم بن جعفر اللوايت، له خمتصر يف الفقه، تويف سنة ثالثة عشر ومخسـمائة  -2

  .)640(، وهو مغريب األصل)هـ513(

خمتصر إبراهيم بن عبد الصمد الشيخ أيب طاهر بن بشري التنوخي، كان رمحه اهللا إمامـا  -3

لى مبادئ التوجيـه، وكتـاب التهـذيب علـى     وله التنبيه ع... عاملا مفتيا جليال فاضال ضابطا

ومل أقف على تاريخ وفاته، غري أنه ذكر يف تأليفـه  ... التهذيب، وكتاب خمتصر حيفظه املبتدئون

  .)641(رمحه اهللا) هـ526(املختصر أنه أكمله يف ستة وعشرين ومخسمائة 

مولده سنة  له خمتصر مفيد،.. خمتصر أيب إسحاق إبراهيم بن احلاج أمحد بن عبد الرمحن-4

  . )642( )هـ579(، وتويف سنة تسع وسبعني ومخسمائة )هـ495(مخس وتسعون وأربعمائة 

خمتصر أيب حممد عبد احلق بن عبد الرمحن بن عبد األزدي اإلشـبيلي، يعـرف بـابن    -5

ومولده سنة . له مؤلفات منها اختصار اقتباس األنوار للرشاطي، وهو أحسن من األصل... اخلراط

                                                           
 .1/49: التكملة البن األبار) 639(
 .1/227: املغرب عرب التاريخ للدكتور إبراهيم حركات) 640(
 .، تعليق أيب النور266-1/265: الديباج) 641(
 .1/265: ، الديباج155: شجرة النور، ص) 642(
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  .)643( )هـ581(، وتويف ببجاية سنة واحد ومثانني ومخسمائة )هـ510(ئة عشرة ومخسما

تويف سنة . خمتصر أيب جعفر عبد الرمحن بن أمحد األزدي الغرناطي، يعرف بابن القصري-6

  .)644(هـ، له اختصار املوطإ واختصار الوثائق واختصار الترمذي575

العزيز الكالعي، له املختصر  خمتصر احلويف أيب القاسم أمحد بن حممد بن خلف بن عبد-7

  .)645( )هـ587(تويف سنة سبع ومثانني ومخسمائة . يف الفرائض، يعرف مبختصر احلويف

تلك أهم املختصرات اليت وقف عليها البحث يف القرن اخلامس اهلجري، وهي تتنـوع إىل  

ـ   دأت يف خمتصرات يف الفقه، حاول أصحاا السري ا إىل األمام، وهي كما نعلم، خمتصـرات ب

التعقيد؛ حيث يالحظ على هذه املختصرات أنه منذ بداية القرن اخلامس وما يليه بدأ املختصرون 

بتتبع ألفاظ االختصار العويصة على الفهم لتزاحم املعاين عليها وصعوبة استخراج املسـائل مـن   

 مـن  ألن ألفاظ املختصرات جتدها ألجل ذلك صعبة عويصة فينقطع يف فهمها حظ صاحل»بينها، 

مث بعد ذلك فامللكة احلاصلة من التعليم يف تلك املختصرات إذا مت على سداده ومل تعقبـه  . الوقت

آفة فهي ملكة قاصرة عن امللكات اليت حتصل من املوضوعات البسيطة املطولة بكثرة ما يقـع يف  

  .)646(…«تلك من التكرار واإلحالة املقيدين حلصول امللكة التامة

 تتصف ا املختصرات كما وصفها ابن خلدون؛ فهي مل تدخل عليها تلك أهم الصفات اليت

وأخذت يف االزدياد يف القرون الالحقة، وقد أحدث ذلـك أثـرا   , التعقيدات اليت دخلتها فيما بعد

ملموسا يف الساحة الفقهية املالكية؛ ذلك أن املختصرات أسهمت إىل حد كبري يف توقف التـأليف  

  .واشتغل الناس باملختصرات مما جعل الفقه يعرف توقفا ملحوظا. الفعلي يف اجلانب الفقهي

  إذا كان هذا حال القرن اخلامس، فما هي أوضاع املختصرات يف القرن السادس؟ 

                                                           
 .155 :شجرة النور، ص) 643(
 .153: نفسه، ص) 644(
 .، طبعة دار الثقافة، بريوت608: الذيل والتكملة، ص) 645(
 .3/1242: املقدمة البن خلدون) 646(
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  املختصرات يف القرن السادس اهلجري : الفرع الرابع
يعترب القرن السادس أهم القرون اليت انطلقت فيه شرارة املختصرات بكثـرة التصـحيف   

نقطاع سلسلة االتصال بترك الرواية، وهو عيب من العيوب الالصقة يف املختصرات يف القـرن  وا

إىل جانب هذا، فقد برز عدد غري قليل من املختصرات يف هذا القرن نورد مـا  . السادس اهلجري

  :توصل إليه البحث مرتبا، وذلك حسب تاريخ وفيات أصحاا، وأمهها ما يأيت

.. لـه خمتصـر صـغري   .. د بن عبد املومن بن موسى الشريسيخمتصر أيب العباس أمح-1

  .)647( )هـ619(تويف سنة تسعة عشر وستمائة . واختصر نوادر أيب علي القايل

خمتصر ابن أصبغ أيب عبد اهللا حممد الشيخ، له املختصر يف الفقه املالكي، يسمى شـبه  -2

  .)648( )هـ620(احلكام على مآخذ األحكام، تويف سنة عشرين وستمائة 

  .)649(خمتصر أيب عمرو عثمان بن احلاجب، له خمتصره الفقهي، سيأيت احلديث عنه-3

، له نظم الدرر يف اختصـار  )650(خمتصر عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد الشرمساحي-4

  .هـ660املتوىف  سنة  )651(سبق احلديث عنه. املدونة

قواعد، يوجد هذا الكتـاب  خمتصر عز الدين ابن عبد السالم، له الفوائد يف اختصار ال-5

باململكة العربية السعودية، وبالضبط باملدينة املنورة مبكتبة األستاذ جنم عبد الرمحن اخلاصة، رقـم  

، وهو كتاب خمطوط ال يوجد عليه اسم الناسخ وال تاريخ النسـخ، خطـه   24/11احلاسوب 

  .)652(سطرا 23وعدد أسطره  32مشرقي، عدد أرواقه 

كر حممد بن إبراهيم األنصاري الشاطيب، له مؤلفات يف التصوف، له خمتصر اإلمام أيب ب-6

                                                           
 .177-176: شجرة النور، ص) 647(
 .223: نيل االبتهاج، ص) 648(
 .167: شجرة النور، ص) 649(
اكنة وسني مهملـة  وشارمساح اسم ببلد مصر، وهي بشني معجمة بعدها ألف وراء مهملة وميم س) 650(

 ).143: الديباج ص. (وألف وحاء مهملة
 .4/323: ، الفكر السامي1/142: الديباج) 651(
 .66: فهرست كتاب القواعد الفقهية وأصول الفقه، ص) 652(
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  .)653(هـ662تويف سنة اثنتني وستني وستمائة . خمتصر البن سرالفة، وهو كتاب أدب، أشهره

منـها  ... له مؤلفات كـثرية . خمتصر أيب حممد عبد العزيز بن إبراهيم النهيمي القريشي-7

  . )654(هـ673يل، تويف سنة ثالث وسبعني وستمائة خمتصره املسمى السبل إىل مناهج التأو

خمتصر قاضي القضاة ناصر الدين أيب العباس أمحد بن منصور الشهري بابن املـنري، لـه   -8

  .)655( )هـ683(تويف سنة ثالث ومثانني وستمائة . اختصار التهذيب

 تلك بعض املختصرات اليت ظهرت يف القرن السادس اهلجري، وهي خمتصرات ال خترج عن

اإلطار الذي رمسه عدد غري قليل من الباحثني واملهتمني، الذين يرون أن هذا القرن مميز مبختصراته 

: يف هذا الصـدد  -رمحه اهللا–بكثرة التصحيف والتعقيد واأللغاز وغري ذلك، يقول الونشريسي 

د ولق... إن كثرة التصحيف وانقطاع سلسلة االتصال بترك الرواية عيب من عيوب املختصرات»

وقد نبه عبد . استباح الناس النقل من املختصرات الغريبة أرباا ونسبوا ظواهر ما فيها إىل أمهاا

احلق يف تعقيب التهذيب على ما مينع، من ذلك لو كان من يسمع وذيلت كتابه يسمع مسـائله  

ال  من كتب-أمجع، مث تركوا الرواية فكثر التصحيف وانقطعت سلسلة االتصال فصارت الفتاوى 

ولقد كـان أهـل املائـة    . يدرى فيها ما زيد مما نقص منها لعدم تصحيحها وقلة الكشف عنها

السادسة وصدر السابعة ال يسوغون الفتوى من تبصرة الشيخ أيب احلسـن اللخمـي لكونـه مل    

  . )656(«يصحح على مؤلفه ومل يؤخذ عنه

هذا النمط، مث انضاف وأكثر ما يعتمد اليوم ما كان »: ويقول ابن خلدون يف هذا الصدد

إىل ذلك عدم االعتبار بالتقاليد فصار يؤخذ من كتب املسخوطني كما يؤخذ من كتب املرضيني، 

بل ال تكاد جتد من يفرق بني الفريقني ومل يكن فيمن قبلنا؛ فلقد تركوا كتب الرباذعي على نبلها 

نة اليوم لشـهرة مسـائله   ومل يستعمل منها على كره من كثري منهم غري التهذيب الذي هو املدو

وموافقته يف أكثر ما خالف فيه ظاهر املدونة أليب حممد، مث كان أهل هذه املائة عن حـال مـن   
                                                           

 .1/45: كشف الظنون) 653(
 .4/67: الفكر السامي) 654(
 .188: شجرة النور، ص) 655(
 .2/479: املعيار للونشريسي) 656(
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قبلهم من حفظ املختصرات وشق الشروح واألصول الكبار، فاقتصروا على حفظ ما قل لفظـه  

ـ  ه إىل أصـوله  ونزر حظه، وأفنوا أعمارهم يف حل لغوزه وفهم رموزه، ومل يصلوا إىل رد ما في

بالتصحيح، فضال عن معرفة الضعيف على املتعلمني فأركبوهم صعبا يقطعهم على تعطيل امللكات 

  .)657(«النافعة ومتسكها، ومن يهد اهللا فال مضل له، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

. ؛ فهي يف ذروة من التعقيـد -كما وصفها ابن خلدون-وهكذا رأينا أوضاع املختصرات 

ذاك جذوة االجتهاد وركن الناس إىل التقليد واالختصار فأكثر الكتـب الـيت    كما انطفأت إذ

جتدها، بعد ذلك العصر، سلكت مسلك التهذيب، أو مجع التشتيت وبيان الغريـب، أو حنـت   

منحى اإلبداع والترتيب، أو طرقت سبيل االختصار والتقريب فهجرت كثري من املؤلفات واليت ال 

فـإىل  . رجع إليها، وتلك حالة املختصرات يف القرن السادس اهلجريتستساغ منها الفتوى وال ي

أي حد ازدادت األوضاع تأزما يف القرن السابع اهلجري؟ مث ما هي أهم املختصرات يف القـرن  

  السابع اهلجري؟ وما هو أثرها على الفقه املالكي؟

  ذلك ما سنقف عليه يف الفرع املوايل

  يف القرن السابع اهلجري املختصرات الفقهية : الفرع اخلامس
مما الشك فيه أن القرن السابع اهلجري يعترب قمة تارخيية يف حلقات املختصرات؛ ذلك أا 

وهلذا عرفت املختصرات الفقهية حتوال كبريا منذ القرن السـابع ومـا   . بلغت ذروا يف التعقيد

  ... يليه

. ر فيه كتاب ابن احلاجبوبلغ االختصار املركز أوجه بظهور خمتصر خليل، والذي اختص

وتوالت على خمتصر خليل الشروح واحلواشي، بل املختصرات حىت أضـحت مؤلفـات الفقـه    

النظري ال تكاد تتجاوز هذه الدائرة، مما حدا ببعض العلماء املؤرخني للفقه اإلسالمي إىل اعتبـار  

  .هذا املنهج من أسباب هرم الفقه املالكي

تبىن الرأي القائل بأن هذه التآليف منط من أمناط التقنيني؛  قد ال جيانب الباحث الصواب إذا

خمتصرات حمررة على طريقة االلتقاء بأقوال تثبت هي الراجحة املشـهورة، وأقـوال   »: ذلك أا
                                                           

 .، بتصرف3/1242: خلدون مقدمة ابن) 657(
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هي اليت ضعفها النظر يف الدور املاضي باعتبار أسانيدها أو اعتبار مداركها أو باعتبار قلـة  : تلغى

ستدعيها مقتضيات األحوال، وهو النهج الذي يطلق عليه فضيلة الشيخ ابن وفائها باملصلحة اليت ت

  .)658(عاشور تقنينا

وصارت هذه املختصرات واحلواشي والشروح هي مسة غالب مؤلفات الفقه النظـري يف  

هذا الدور، فإن الفقه التطبيقي، بفروعه، اجته اجتاها عكسيا بالتوسع فيه يف مؤلفات تابعت ترتيل 

شرعية على واقعات املشاكل، قضاء وفتوى متبعة يف ذلك منهج التفصيل يف الصـور  األحكام ال

العلمية ملسائل األحكام والتوثيق ودراستها من حيث الوفاء بتحقيق املصاحل الشرعية املنوطة ـا  

... وقد ظهرت على هذا املنهج الثاين كتب األحكام والتوثيـق . على حسب مقتضيات األحوال

  ...التحقيق الفقهي يف جزئيات املسائل العملية اليت طفحت به الفتوى والرسائلوتبعها ازدهار 

أما من حيث املوضوع فتكاد كتب الفقه النظري اختصارا أو شروحا، وحواشـي تـدور   

حول مؤلفات معينة اشتهرت واعتمدت كاملدونة والتهذيب والرسالة وجامع األمهات وخمتصـر  

وفـر مـن هـذه املؤلفـات شـروحا وحواشـي ونظمـا        خليل، وكان هلذا األخري احلظ األ

  .)659(...واختصارا

الفتاوى واألحكام والتوثيق وما جرى : كما هتم علماء هذه الفترة بالفقه التطبيقي بفروعه

ونالت هذه املختصرات حظا وفريا وحيزا كبريا من مؤلفات هذا الدور، وخباصة مـا  . به العمل

ل؛ فقد مجع املعتنون بفقه القضاء املسائل اليت جرى عليهـا  يتعلق باألحكام والتوثيق وجريان العم

العمل بنوعيه املطلق واحمللي، ونظموا فيها أراجيز عرفت باسم كتب العمليات وألفـت عليهـا   

شروح فأصبحت العمليات وشروحها مادة ألمساء ومصطلحات كثرية ال توجد إال يف القـرون  

  .)660(مواألقطار اليت جرى فيها العمل بتلك األحكا

إىل جانب ظهور خمتصر خليل الذي متت اإلشارة إليه، فقد ظهـرت يف القـرن السـابع    

                                                           
 .21: هـ، ص1419، السنة 41: جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد) 658(
 .22-21: الة نفسها، ص) 659(
 .22: الة نفسها، ص) 660(
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  :خمتصرات، أمهها ما يأيت

خمتصر احلسني بن أيب القاسم البغدادي املعروف بالنبلي امللقب بعز الدين، قاضي القضاة -1

ابن اجلالب اختصـارا  له تصانيف كثرية، منها كتابه اهلداية يف الفقه، واختصار كتاب ... ببغداد

  .)661( )هـ712(تويف سنة اثتنيت عشرة وسبعمائة .. حسنا اشتغل الناس به

تويف سنة اثـنيت  . خمتصر أيب بكر بن القاسم بن مجاعة اهلواري، له خمتصر ابن اجلالب-2

  .)662( )هـ712(عشرة وسبعمائة 

حفـظ  .. املتفـنن خمتصر أيب الروح عيسى بن مسعود املنكالين الزواوي، الفقيه اإلمام -3

بلغ فيه الصديف . خمتصر ابن احلاجب يف ثالثة أشهر ونصف، وشرح خمتصر ابن احلاجب الفرعي

مولـده أربـع وسـتون    . سبع جملدات واختصر جامع ابن يونس، وله تاريخ يف اثين عشر جملدا

  .)663(هـ713هـ، وتويف سنة ثالث عشرة وسبعمائة 664وستمائة 

بن عبد السالم بن مجيل أيب عبـد اهللا الربعـي التونسـي    خمتصر حممد بن أيب القاسم -4

  .)664( )هـ715(تويف سنة مخس عشرة وسبعمائة . له خمتصر التفريع... املالكي

لـه تصـانيف   ... خمتصر أمحد بن احلسن بن علي الزيات، اخلطيب املتصوف الشهري-8

ع وأربعني وستمائة مولده سنة تس. كثرية، منها كتاب شرف املهارق يف اختصار كتاب املشارق

  .)665(هـ728تويف عام مثانية وعشرين وسبعمائة . هـ649

له تآليف، منها اختصار جة اـالس  ... خمتصر أيب عثمان سعيد بن الشيخ أيب جعفر-9

  .)666(كان مولعا باختصار الكتب. البن عبد الرب واختصار املرتبة العليا البن راشد

فيع الربعي التونسي، قاضي القضاة بتونس يكـىن  خمتصر إبراهيم بن حسن بن عبد الر-10

                                                           
 .امش نيل االبتهاج 106: الديباج، ص) 661(
 .1/271: ، الديباج81: التوشيح ص) 662(
 .1/219: شجرة النور) 663(
 .324-323: الديباج ص) 664(
 .196-1/195: نفسه) 665(
 .1/214: شجرة النور) 666(
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ألف كتاب معني احلكام يف جملدين وهو كتاب كثري . أبا إسحاق، كان عالمة وقته ونادرة زمانه

الفائـدة غزير العلـم، حنا فيـه إىل اختصـار املطببة، وله الرد على ابن حزم يف اعتراضه على 

طإ ومل يقل ا وله اختصار أجوبة القاضي أيب الوليد يف أحاديث خرجها يف املو -رمحه اهللا-مالك 

  .)667( )هـ734(تويف بتونس سنة أربع وثالثني وسبعمائة . بن رشد

، )668()هـ751(تويف سنة واحد ومخسني وسبعمائة : خمتصر حممد بن عبد الوهاب-11

  ".زاد املعاد"اختصره ابن قيم اجلوزية يف كتابه 

له املختصـر يف الفقـه   ...: ضياء الدين اجلنديخمتصر خليل بن إسحاق بن موسى -12

تـويف سـنة سـبع وسـتني وسـبعمائة      . املالكي، والتوضيح شرح به خمتصر ابن احلاجـب 

  .)669()هـ767.ت(

تلك أهم املختصرات اليت ظهرت يف القرن السابع، وهي خمتصرات بلغت ذروا يف كـل  

  . رات يف القرن السابع اهلجريشيء، ويأيت يف مقدمتها خمتصر خليل الذي يعد خامتة املختص

يف الفقه قصد فيه إىل بيان املشهور جمردا عن اخلالف، ومجـع فيـه    )670(وهو خمتصر مفيد

، أجاد فيه كل اإلجادة وأكـب النـاس علـى فهمـه     )671(فروعا كثرية جدا مع اإلجياز البليغ

ـ »: ؛ مدحه ابن غازي حسب ما نقل عنه ابن فرحون فقال)672(وحفظه الق، أفضل نفائس األع

وأحق ما رمق باألحداق، وصدفت له مهم احلذاق؛ إذ هو عظيم اجلدوى، بليغ الفحوى، مبني ملا 

قد مجع االختصار يف شدة الضبط والتهذيب، وأظهر االقتدار يف حسـن املسـاق   … به الفتوى

اختصر فيه ابن احلاجب  )673(«والترتيب؛ فما نعلم أحدا نسج على منواله وال مسحت قرحية مبثاله

                                                           
 .1/270: الديباج) 667(
 .222-219: ذخائر التراث اإلسالمي لعبد اجلبار عبد الرمحن، ص) 668(
 .4/286: ، الفكر السامي223: ، شجرة النور، ص1/357: الديباج) 669(
 .2/86: الدرر الكامنة) 670(
 .358-1/357: الديباج املذهب) 671(
 .1/257: رة احلجالد) 672(
 .114: ، نيل االبتهاج ص96: توشيح الديباج ص) 673(
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عند الشافعية ،فجمع الفروع الكثرية من كتب املذهب حىت قـالوا   )674(لك فيه طريق احلاويوس

  . )675(وإمنا ذلك تقريب. إنه حوى مائة ألف مسألة منطوقا ومثلها مفهوما

وهلذا يعد من أهم املختصرات اليت حاولت أن تنهج منهجا خاصا يف األحكـام الشـرعية   

. )676(أسباب األحكام والشروط واملوانع واحلجج املثبتة هلاالفرعية االجتهادية وما اختص به من 

وهذا التفسري يضيف دائرة األقوال واآلراء الفقهية اليت تندرج حتت مظلة املذهب؛ إذ خترج بـه  

  . اآلراء الفقهية املعزوة إىل تالميذ مالك ومن جاء بعدهم من أئمة املذهب

اء األئمة يندرج أساسا يف أن من تتبع على بعض آر -رمحه اهللا-ولعل اقتصار خمتصر خليل 

املذهب املالكي سريى أنه متقدم على املذاهب الفقهية األخرى يف كثـرة األقـوال الفقهيـة يف    

املسألة، وهو أحد األسباب اليت أدت إىل ظهور املختصرات الفقهية يف الفقه املالكي وتطورهـا،  

  .وهو ما سنتحدث عنه يف الفصل املوايل

 

  

  ثالفصل الثال
  دواعي تطور المختصرات في الفقه المالكي

  

  

  توطئة

عرفت املختصرات الفقهية تطوًرا كبًريا، وظهر على الساحة الفقهية مناذج منها، وتنـاول  

املختصرون جلَّ العلوم النقلية مبا يف ذلك الفقه، وسيتوىل البحث احلديث عنها يف حينه، كما أن 

اهرة، منها تقاعس اهلمم واالكتفاء مبا ألفه املتقـدمون  دواعي خمتلفة كانت وراء ازدهار هذه الظ

                                                           
 .هـ450كتاب احلاوي أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي املتوىف ) 674(
 .287-4/286: الفكر السامي) 675(
 .200: اإلحكام يف متييز الفتاوي للقرايف، ص) 676(
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  . وإعادة النظر فيه واالشتغال به تصنيفا واختصارا وحتريرا وشرحا

كلها عوامل أسهمت إىل حد كبري يف تفنن وتطور فن املختصرات بذلك، ألنه وجد مـن  

ا من إجيابيات وسـلبيات،  اشتغل ا وتفنن يف إبراز أنواعها فأثرت الساحة الفقهية املالكية مبا هل

وبذلك عرف تطور املختصرات منهجا قويا يف ظهور عدد غري قليل من املصنفات الـيت مشلتـها   

املختصرات؛ حيث ظهرت املختصرات يف الوثائق واألحكام واملسائل الفقهية وغريها من الفتوى 

قط بل مشلـت كـل   العلمية اليت عرفت املختصرات طريقها إليها؛ حبيث مل تقتصر على الفقه ف

مكوناته اليت خرجت إىل الوجود على شكل خمتصرات تطورت بفضل هؤالء املختصرين الـذين  

اهتموا بكل جوانب االختصار على الرغم من أن بعضهم يتهمهم باملغاالة يف ذلك، ولكن جيـب  

أال ننسى أن كل املختصرات ال ميكن أن توصف بالنعوت واألوصـاف الـيت أطلقـت علـى     

، سأعاجل يف هذا الفصل الكالم على أسباب تطور املختصـرات وتطـور أصـنافها،    املختصرات

وجهود املغاربة واألندلسيني يف اختصار املدونة، وذلك يف نطاق ثالثة مباحث، ويف ضمنها عدة 

يف تطـور أصـنافها،   : يف أسباب تطور املختصرات، مث يليه املبحث الثاين: املبحث األول. فروع

  .ثالث يف جهود املغارب واألندلسيني يف خمتصرات الفقه املالكيوأخريا املبحث ال

    



  فهرس األحاديث النبوية    

695   

  المبحث األول

  أسباب ودواعي تطور المختصرات في الفقه المالكي
  

  

  متهيد
منذ القرن الثالث اهلجري الحت بوادر املختصرات يف الفقه املالكي، وخاصـة بظهـور   

لتحرير، والتهذيب ملسائل األحكـام  خمتصر ابن عبد احلكم، ومن مث بدأ منهج متابعة التلخيص وا

املوضوعة على األسلوب الذي ذكرناه يف القرن اخلامس وكان السبب املباشر يف هذا النوع مـن  

االختصار يف الفقه املالكي هو املنهج الذي سلكه اإلمام الشافعي يف كتابه الوجيز، يقول صاحب 

الذي ظهر به اإلمـام الغـزايل يف   وكان ملنهج االختصار احملكم »: ومضات فكر يف هذا الصدد

املذهب الشافعي بكتاب الوجري تأثري قوي يف دفع العمل الفقهي على ذلك املنهج كمـا صـرح   

وهو الذي سار على خطته ابن احلاجب والقرايف " اجلواهر الثمينة"بذلك ابن شاس يف خطبة كتابه 

  .)677(«ومن بعدهم

يال هو النظر يف التراث العلمي املوروث مـن  ولعل ما قام به علماء الفترة السابقة عمال جل

الفترة قبلها، بالترجيح والتشهري وضم ذلك يف مؤلفات جامعة موسوعة مع التنظـيم والترتيـب،   

وأخرى خمتصرة اختصارا موسوعيا، تبتعد عن اإلطناب، وتتسم بالوضوح والشمول لعل آخرهـا  

فيه منهج الغزايل يف وجيزه وإن كانـت   عقد اجلواهر الثمينة، والذي يرى مؤلفه أنه اختصار حذا

املقارنة توضح فروقا جذرية يف املادة العلمية لعل من أوضح هذه الفروق أن الوجيز مع تركيزه يف 

ذكر آراء الشافعية تركيزا موجزا غاية اإلجياز، شارك بني الشافعية واملذاهب األخرى، كما أشار 

يركز ابن شاس على اختالف أصحاب مالك وال خيرج »: إليه اإلمام الغزايل يف مقدمته حني يقول

  .)678( «عن نطاق املذهب إال نادرا
                                                           

 .20: ، ص41: جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد) 677(
 .، بتصرف20: ، ص41: الة نفسها، العدد) 678(
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وكل هذا التطور يف املختصرات أسهم إىل حد كبري يف انتعاش مؤلفـات كـثرية تتسـم    

باالختصار، وتسعى إىل إعادة النظر يف كل املؤلفات الطويلة اليت هجرت بسبب كثرا وطوهلـا،  

ها بطرق أخرى دون أن ننسى أن أصحاب املراكز العامة يف ولو اقتضى األمر تقسيمها واختصار

السلطة ال تعري أي اهتمام للثقافة يف هذه الفترة بعدما كانت السند الرمسي للفقهـاء واملبـدعني   

واملؤلفني، كلها عوامل أدت بأصحاب املختصرات إىل خلق تفكري يف التعامل مع املؤلفات فنـتج  

ات وأصبحت تغزو كل أنواع العلوم، بل أصبح أصحاا يتفننون يف كل عن ذلك تطور املختصر

ما ألف إىل غري ذلك من أسباب تطور هذه الظاهرة يف الفقه املالكي، وهو ما سيدور احلديث عنه 

  .يف الفروع الالحقة

  انكباب الفقهاء على اختصار بعض المؤلفات دون األخرى: الفرع األول

 الفقهاء على املختصرات مل يكن وليد املرحلة، بل منـذ القـرن   مما ال شك فيه أن انكباب

الثالث ظهرت بوادر املختصرات، وميكن القول أن أول املختصرات الفقهية ظهورا يف املـذهب  

املالكي كان يف عصر الفقهاء املتقدمني أوائل القرن الثالث اهلجري؛ فقد ألف عبد اهللا بن عبـد  

الصغري، أما الكبري فيقال إنه حنا به اختصار كتب أشهب، وأما احلكم املختصر الكبري واألوسط و

األوسط فهو صنفان؛ فالذي يف رواية القراطيس فيه زيادة اآلثار خالف الذي يف رواية حممد ابنه 

وقد اعتىن الناس مبختصراته مـا مل  . وسعيد بن حسان، واملختصر األصغر قصره على علم املوطإ

عد املوطإ واملدونة، وقاموا بشرحها وعلى املختصـرين األكـرب   يعنت بكتاب من كتب املذهب ب

واألصغر يعول البغداديون من املالكية يف املدارسة وإيامها شرح أبو بكر األري، ولقـد بلغـت   

مسألة، ويف األوسط أربعـة آالف مسـألة   ) 18000(مسائل املختصر الكبري مثاين عشرة ألف 

كما ألف أبو بكر حممد بن زكرياء الوقار . )679( )1200(، ويف الصغري ألف ومائتان )4000(

املصري خمتصرين يف الفقه، الكبري منها يف سبعة عشر جزءا وأهل القريوان يفضلون خمتصره على 

ويف عصر الفقهاء املتأخرين توالت املختصرات فظهر أول اختصـار   )680(خمتصر ابن عبد احلكم
                                                           

 3/365: املدارك) 679(
 .1/68: شجرة النور) 680(
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ر غريها من األمهات كالواضحة واملوازية، وألف املدونة لفضل بن سلمة اجلهين األندلسي واختص

  . ، وهو مطبوع)681(أبو القاسم عبيد اهللا اجلالب خمتصر املشهور املسمى بالتفريع

خلص املذهب وضم »: أما أبو حممد بن أيب زيد القريواين الذي وصفه القاضي عياض بقوله

فلم يبلغوا مداه، مع فضـل  كسره وذهب عنه، وامتألت تواليفه، عارض كثري من الناس أكثرها، 

فإن له اختصار املدونة، وهـو كتـاب    )682( «السبق، وصعوبة املبدإ، وكان يعرف مبالك الصغري

كما ألف كتابه املشهور بالرسالة، وقد كثر اسـتعمال النـاس   . مشهور عليه املعول يف املذهب

  . ))683ا

ذهب بعد تفريـع ابـن   ولقب بباكورة السعد وبزبدة املذهب، ألنه أول خمتصر ظهر يف امل

اجلالب، واملراد بكون الرسالة أول خمتصر بعد التفريع، أا أُلِّفَت على حنو مستقل دون التقييد يف 

االختصار من كتاب معني دون سواه، مث جاء أبو سعيد خلف ابن أيب القاسم الرباذعي وبعضهم 

ع فيه طريقة اختصار أيب حممد بـن  يكتبها بالذال املعجمة، وألف التهذيب يف اختصار املدونة واتب

وقد أقبل طلبة الفقه على هذا . أيب زيد، إال أنه ساقه على نسق املدونة وحذف ما زاده أبو حممد

الكتاب ومسوا بدراسته وحفظه، وكان عليه معول الناس باملغرب واألندلس حىت تركوا به املدونة 

  . )684(اجب الفرعيوخمتصراا، فشغل دورا مهما قبل ظهور خمتصر ابن احل

كما ظهر خمتصر من خمتصرات العراقيني، وحقق شهرة ال تقل عن سابقه وهـو كتـاب   

ويعترب هذا الكتاب، على صغره، من خيـار الكتـب وأكثرهـا    . التلقني للقاضي عبد الوهاب

، أما خمتصر ابن احلاجب الفرعي املسمى جامع األمهات فإنه يعد من املختصرات الـيت  )685(فائدة

اهتمام املالكية شرقا وغربا، فصنفه أبو عمرو مجال الدين عثمان املعروف بابن احلاجب حظيت ب

ممن برع يف العلوم وأجاد يف التصنيف، وقد بالغ ابن دقيق العيد يف مدح املختصر أوائل شـرحه  

                                                           
 .4/398: ، الفكر السامي1/82: شجرة النور) 681(
 218-6/216: املدارك) 682(
 .96: ، شجرة النور ص1/2: الفواكه الدواين) 683(
 .، طبعة دار الكتب العلمية4/243: الفكر السامي) 684(
 .4/236: هنفس) 685(
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) 36000(وفيه ست وثالثـون ألـف مسـألة    ) 60(فيه، ويقال إنه اختصره من ستني كتابا 

  . )686(مسألة

احتل خمتصر ابن احلاجب مركز الصدارة عند الفقهاء وطالب العلم يف الفترة املمتدة  ولقد

ويكفي دليال على تلك الرتبة املرموقة مبادرة ثالثة مـن  . منذ صدوره إىل ظهور املختصر اخلليلي

أعالم تونس يف عصر واحد إىل شرحه وهم ابن راشد القفصي، وابن عبد السالم، وابن هارون، 

على أنه استعان بابن دقيق العيد، ألنه شيخه، أما اآلخران فإمنـا  . ل هو الشارح احلقيقيلكن األو

سارا يف ضوء نرباسه، لكن أتقن الشروح شرح ابن عبد السالم اهلواري، مث شرحه بقرب التاريخ 

  . )687(الشيخ خليل مبصر وهو الكتاب املسمى التوضيح، واستعان فيه بكتاب ابن عبد السالم

خر مالكية العراق عبد الرمحن بن حممد بن عسكر البغدادي وألف كتاب اإلرشاد مث جاء آ

وجعله خمتصرا يف فروع الفقه فجمع فيه ما يف اجلالب والرسالة والتلقني بزيادات مع أن كال منها 

كما انتقى أمهات مسائل ابن احلاجب وجواهر درره، وتفصيل مسائله، غالبا يف . أكرب منه جزءا

  . )688(كذا أخرب عنه الشيخ زروق يف أول شرحه على اإلرشاداجلواهر، ه

ويف اية املطاف يطل على املذهب خمتصر الشيخ خليل بن إسحاق املصري الذي اختصـر  

إنه حوى مائـة ألـف   : به خمتصر ابن احلاجب ومجع فيع الفروع الكثرية من كتب املذهب قالوا

الفتوى من األقوال ومع أنه أقام يف تأليفه مخسـا   مسألة منطوقا ومثلها مفهوما، وقد بني فيه ما به

األول إىل النكاح والباقي : هـ، إال أنه مل خيرج من التلخيص يف حياته إال ثالثة55ومخسني سنة 

وجد يف تركته يف أوراق املسودة فجمعه أصحابه وضموه ملا خلص فكمل الكتاب، ولقـد بـالغ   

، ومع ذلك اعتىن الناس به عناية فائقـة شـرحا   الشيخ يف أسلوب اختصاره حىت عد من األلغاز

  . وتدريسا

هذه أهم املختصرات اليت ظهرت يف مسرية املذهب، وكان كل خمتصر عنوان كتاب وقته، 
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تتمحور حوله الدراسات الفقهية ردحا من الزمن، حىت إذا أشرق خمتصر جديد وحظي بـالقبول  

  .وذاع بني الناس صيته غربت مشس املختصر السابق

، )689(ا خمتصر خليل فهو أطول بقاء حىت يوم الناس هذا، بل استقطب االهتمـام كلـه  أم

لقد آل احلال يف هذه األزمنة املتـأخرة إىل االقتصـار علـى    »: يقول الشيخ أمحد بابا السوداين

مراكش وفاس وغريها، فقل أن ترى أحدا يعتين بابن احلاجـب  : املختصر يف هذه البالد املغربية

  . )690(ونة، بل قصاراهم الرسالة وخليل وذلك عالمة دروس الفقه وذهابهفضال عن املد

ويعود السبب يف تأليف املختصرات إىل أنَّ املتأخرين عسر عليهم اسـتيعاب مـا ألـف    

املتقدمون من دواوين كبار، كاملدونة واملوازية والواضحة وأمثاهلـا، وشـق علـيهم حفظهـا     

تيسريا علـى املبتـدئني وتسـهيال للحفـظ علـى       واستقصاؤها فاستعاضوا عنها كتبا خمتصرة

، فالغرض من االختصار مبين على مقصدين؛ مها تقليل األلفاظ تيسريا على احلفظ، )691(املتعلمني

ومجع ما هو متفرق يف كتب املذهب من الفروع ليكون أمجع املسائل، وكل منهما مقصد حسن، 

؛ فقد انصب عمل الفقهـاء يف  )692(بالفقهلوال حصول املبالغة يف االختصار إىل احلد الذي أضر 

حل ألغاز املختصرات واخلالف يف تأويلها فوضعت لبياا الشروح، مث تعقبوها باحلواشـي ممـا   

  .)693(أضاع الوقت وبدد اجلهود

ملـا  ) …(»: غوائل املختصرات، قـال : وأختم هذا الفرع مبا ذكره احلجوي حتت عنوان

وأمثاهلا، عسر على املتأخرين " الواضحة"و" املوازية"و" نةاملدو"ألفت املتقدمون دواوين كبارا كـ

حفظها لربودة وقعت يف اهلمم، فقام أهل القرن الرابع باختصارها، فأول من وقف عليه، اختصر 

هـ، وكما اختصرها غريه كما تقدم 319فضل بن سلمة اجلهين األندلسي املتوىف سنة " املدونة"

                                                           
عبد العزيز بنصـاحل،  : االختالف الفقهي، رسالة دبلوم الدراسات العليا بدار احلديث احلسنية، إعداد) 689(
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 .132: تاريخ املذهب املالكي، للجيدي، ص) 691(
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ه اإلمام حممد بن عبد اهللا بن عيشون الطليطلـي لـه خمتصـر    لنا يف ترمجته، مث يف قريب من زمن

إحدى وأربعني وثالمثائـة   341إىل الكتب املختلطة منها، تويف سنة " املدونة"مشهور، واختصر 

، مث حممد بن عبد امللك اخلوالين املعروف بالنحوي البلنسي األصـل، وسـكن   "املدارك"كما يف 

هـ أربع وسـتني  364، تويف سنة "املدونة"تصر مشهور على جباية األندلس، الفقيه النظار، له خم

يف األندلس كما اختصرها " املدونة"، مث ابن أيب زمنني الذي اختصر "املدارك"وثالمثائة، ذكره يف 

  .ابن أيب زمنني يف القريوان، وكانا يف عصر متقارب

قاسـم اللبيـدي   إن خمتصر ابن أيب زمنني أفضل املختصرات، واختصرها أيضا أبو ال: فقيل

بعده وغريمها كما يف تراجم هؤالء الفقهاء، كما اختصروا غريها، وتقدم يف ترمجة ابن عبد احلكم 

هو خمتصـر  " املدونة"أنه ألف خمتصرا قبل ذلك، لكن الذي وقع تداوله بني األعالم من خمتصرات 

مث . عليه" املدونة"ظ واشتهر كثريا حىت صار من اصطالحهم إطالق لف. ابن أيب زيد، وأتقن ترتيبه

جاء أبو عمرو بن احلاجب واختصر ذيب الرباذعي يف أواسط السابع، مث جاء خليل يف أواسط 

الثامن واختصره، وهناك بلغ االختصار غايته، ألن خمتصر خليل خمتصر خمتصر املختصـر بتكـرر   

رم هذه مبنية وفك. اإلضافة ثالث مرات، وإن أخل بالفصاحة، وكاد جل عبارته أن يكون لغزا

على مقصدين ومها تقليل األلفاظ تيسريا على احلفظ ومجع ما هو يف كتب املذهب من الفـروع،  

ليكون أمجع للمسائل، وكل منهما مقصد حسن لوال حصول املبالغة يف االختصار اليت نشـأت  

  .)694(«عنها أضرار

ثا ودراسة وتلخيصـا  تلك أهم املختصرات اليت انكب الفقهاء يف دراستها دراسة علمية؛ حب

واختصارا، علما أن هناك خمتصرات أخرى مل حتظ بالعناية كسابقتها، وسنتحدث عن أسـباب  

  .أخرى يف تطور املختصرات يف الفرع املوايل

  تقليص دور الفقهاء في النشاط الثقافي: الفرع الثاني

لمـاء، إمـا   عرف املذهب املالكي تقلصا كبريا يف النشاط الثقايف الذي كان يتزعمـه الع 
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إذ ال ميكن أن يتم لفقيـه  »برحالت علمية لعدد كثري من األقطار، وإما بالتأليف داخل املذهب؛ 

من فقهاء األدوار املاضية لقب فقيه وال ينال متام االحترام إال بالرحلة والتلقي من علماء األمصار 

فـإذا نظرنـا يف   . يف بلدهسوى علماء بلده، وقليل منهم من اعترف له بالنبوغ والتربيز مع بقائه 

تاريخ علماء كبار األمة واحملدثني جندهم مجيعا جابوا آفاقا ال تكاد تضمهم بالد حىت يرحلـوا إىل  

أخرى لتلقي احلديث والفقه، وكانت مكة جتمعهم يف املواسم فيستفيد كل من اآلخر ما عنده من 

العصر الواحد، وهذا مما يزيد ومن أجل ذلك كان التعارف تاما ما بني علماء . علم حديث وفكر

أما يف هذا الدور، . املودة بينهم؛ وذلك مع صعوبة الرحلة وشدة األسفار )695(يف معارفهم ويقوي

أي دور شبه االحنطاط، السيما يف أواخره، فقد بثت الصالت بني علماء األمصار فصار العـامل  

وهكذا إال مما ينقل من كتب . ريباملصري ال يكاد يسمع باسم العامل اهلندي، وهذا ال يعرف املغ

أحدهم؛ فهناك يسمع به ورمبا سار كتابه، ومن أشد األمور وقعا أنك جتد يف موسم احلج بعـض  

العلماء املختلفة أمصارهم، وال يهتم أحدهم أن يتعرف باآلخر أو يروي عنه شيئا وقد أدخل ذلك 

  .)696(الضعف على العلوم اإلسالمية الشرعية، وخاصة الفقه

أنه منذ القرن الثالث، عرف الفقه نشاطا مكثفا متثل يف إنتـاجهم الفكـري؛ حيـث     غري

أسهموا يف النشاط الثقايف بصفة ملحوظة، وأثروا الساحة الثقافية بنتاجهم الفكـري، وكانـت   

وساعد يف ذلك الدعم املعنوي الذي أسهم به احلكام قصد إثـراء  . مؤلفام خري دليل على ذلك

إال أنه ما إن تالقحت األفكار وتعددت اآلراء يف ظل التسامح واحلريـة الـيت   » .الساحة الثقافية

أطلقها احلكام على الصعيد الفكري والعقائدي حىت شعر هؤالء باحلاجة إىل احلـد مـن تلـك    

التيارات اجلارفة، وقد ظهرت مالمح التدخل السياسي يف اال الديين عندما اختار هارون الرشيد 

بينما اختار اخلليفـة األمـوي يف الطـرف    . احلنفية قاضي قضاته ومفيت رعيتهأبا يوسف رئيس 

وبرز تدخل الدولة بصفة ملحوظــة  . املقابـل باألندلـس مذهب اإلمام مالك وألزم به رعاياه

عنـدما أرغم املأمـون النـاس على اعتـناق آراء املعتزلـة والقول خبلق القرآن مثريا بـذلك  
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عيدة املدى، تصدى هلا اإلمام أمحد بن حنبل بوصفه أبرز رجال احلـديث  أزمة سياسية وفكرية ب

  ...والفقه

االجتـاه الـديين    )697(مث صار تدخل الدولة أدق تنظيما وإحكاما، ملا فكر احلكام يف غرس

. الذي يرتضونه من األساس وذلك بإنشاء مدارس نظامية تدرس مذهبا حمددا تناصره وتدعو إليه

قرطبة اليت أقيمت يف اجلـامع املشـهور،   " جامع" مراكز اخلالفة الثالثة وظهرت تلك املدارس يف

وكانت من أشهر املدارس اجلامعة يف الدنيا تدرس مجيع العلوم، وأمهها العلوم الدينية على مذهب 

هـ، وتـدرس  378مث مدرسة اجلامع األزهر اليت أسسها اخلليفة الفاطمي سنة ، )698( اإلمام مالك

  .وخاصـة علوم آل البيت، فكانت منوذجا شيعيا يف عامل أهل السنة فيهـا كل العلوم،

هـ، وقـد  459أما املدرسة النظامية يف بغداد فلن تظهر إال يف أواسط القرن اخلامس سنة 

  .)699(…قامت هذه املدرسة لتعليم الدين على املذهب الشافعي

ـ   ة التحـدي  فكان من آثار ذلك ظهور نزعة اخلضوع وراء اإلذعان للسلطة عكـس نزع

واالبتعاد عن السلطة اليت اتصف ا الفقهاء يف عهدهم األول؛ فقد متيز موقف الفقهاء من أهـل  

السنة واجلماعة بتبين مبدإ طاعة السلطان، ولو كان جائرا، حق طاعة الوحدة وعدم شق عصـا  

  .)700( ...املسلمني وسفك دمائهم

ء، وذلك بفرضهم التوجه الفقهي إىل جانب تدخل السلطة احلاكمة يف تقليص نشاط الفقها

املعني فإن الوضع الفقهي يف هذه املرحلة، وأعين بذلك من اية القرن الثالث إىل القـرن الرابـع   

اهلجري والصفة املميزة هلذا العصر هي التقليد يف األمصار؛ حيث قلد اتبـاع الفقهـاء األربعـة    

وهو ما أشار إليه ابن خلدون … قهسد الناس باب اخلالف وطر»فقهاءهم يف مجيع ما تركوه، و

وملا كثرت شعب االصطالحات يف العلوم، وملا عاق عن الوصول إىل رتبة »… : رمحه اهللا بقوله

االجتهاد، وملا خشي من إسناد ذلك إىل غري أهله ومن ال يوثق برأيه وال بدينه فصرحوا بـالعجز  
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  .كما متت اإلشارة إىل ذلك )701(«واإلعواز

إذ  -رمحـه اهللا -اهرة اخلطرية يف الفكر الديين ما الحظه اإلمام النووي فقد كان هلذه الظ

إن اتهد مل يوجد منذ القرن الرابع، وكان الفقهاء جمتهدين اجتهادا مقيدا؛ أي إن هلـم  »: يقول

ملكة يستنبطون ا املسائل من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، ولكنـهم مقيـدون بقواعـد    

مث ضعف االجتهاد بعـض الشـدة، وأصـبح    .. ر هذا إىل القرن اخلامسمذهب إمامهم واستم

اتهدون، جمتهدي فتوى، أي إنه إذا عرض عليهم أمر كان فيه قوالن أو أكثر رجحـوا أحـد   

األقوال حسب حججه كابن احلاجب،وهذه الطبقة انتهت أواسط القرن السابع، ومل يبق بعـدها  

  )702( ..إال املقلدون تقليدا حمضا

انب ما ذكر من سلبيات تدخل السلطة يف التوجه الثقايف، فإن التقلبات السياسية اليت إىل ج

عرفتها الدولة أثرت بشكل كبري على نتاج الفكر املذهيب؛ ولننظر مثال إىل ما كانت عليها مصـر  

فقه قبل سقوط مملكتها وانتقال اخلالفة عنها باعتبارها أجنبت عددا كبريا من الفقهاء الذين أثروا ال

املالكي على غرار أقطار أخرى، فقد كانت حركة التأليف فيها عرفت تقلصـا كـبريا بسـبب    

املشاكل املذكورة سابقا وغريها، فلم تقتصر هذه الظاهرة على املذهب املالكي، بل جل املذاهب 

تقلص فيها التأليف بشكل ملحوظ على الرغم من ظهور فطاحل العلماء مبختلف املذاهب كأمساء 

بن عبد السالم وابن احلاجب وابن دقيق العيد وابن عرفة وابن تيمية والسبكي وابنـه وابـن    العز

  . القيم وغريهم، وهم من نوابغ املذاهب األربعة

وإذا رجعنا إىل ما بعد ذلك فال نسمع باسم عامل كبري أو فقيه عظيم أو مؤلف جميد، بـل  

وإذا اشـتغل مبذهبـه   . من يشتغل بغري مذهبهجند قوما غلبت عليهم القناعة يف الفقه؛ فقلما جند 

اقتصر على تلك الكتب اليت اشتد ا االختصار حىت كأا ما ألفت لتفهم كأن السقوط السياسي 

  .)703(سقط بالعلم والسيما الديين منه إىل هوة بعيدة الغاية
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هيـة؛  كما أن للتراجع عن األفكار املوحدية يف الفقه أثرا سلبيا على سري الدراسـات الفق 

حيث انصب اهتمام الفقهاء على الفروع الفقهية، ومل يكن هناك ميل إىل االجتهاد إال يف إطـار  

حمدود، ألن جهود العلماء موجهة بالدرجة األوىل إىل خدمة الفروع الفقهية، عن طريق شـرح  

 كتب املتقدمني والتحشية عليها واختصارها، مما جعل هذه الشروح واحلواشي تعرب عن اجلمـود، 

ألا اقتصرت على اجترار القدمي وإعادته اختصارا أو شرحا أو نظما، لذلك غاب روح التجديد 

 -رمحه اهللا–واالبتكار يف بعض املؤلفات اليت ألفت يف هذا العصر رغم أن األستاذ عبد اهللا كنون 

علم من ذهب إىل أن النهضة اليت ضها علم الفروع بسبب اإلقبال الشديد على طلبه قد أفادت ال

حيث هو وأفادت األسلوب العلمي أكثر؛ حيث أدخلت عليه حتشيا مشهودا يف آثار علماء هـذا  

  .)704(العصر املمتاز بكثرة اجلمع والتحصيل وحسن التصرف والتحليل

تلك مجلة من األسباب اليت أسهمت إىل حد كبري يف بروز املختصرات اليت أثرت سلبا على 

 عدم اعتناء احلكام باملواهب الفكرية للعلماء، وهو ما سنتحدث الفقه، وهناك سبب آخر يتمثل يف

  . عنه يف الفرع الالحق

  : الفرع الثالث

  تقاعس السلطات الحاآمة عن الدعم المادي والمعنوي لحرآة التأليف

يعترب تقدمي الدعم املادي واملعنوي للجانب الثقايف مسألة أساسة يف كل اتمعـات الـيت   

ا مكثفا يربز أثره يف مدى العناية باجلانب الروحي والثقايف الذي يعتـرب منـار   عرفت نشاطا ثقافي

حضارة األمة ووعيها؛ إذ بذلك حيارب اجلهل والتخلف واألمية اليت تنخر يف اتمعات الـيت ال  

تم بذلك، ولذلك فاملسؤولية تقع على السلطات احلاكمة اليت عليها أن تم اهتماما كبريا ـذا  

  . اجلانب

ولعل من تتبع مراحل الدولة األموية والعباسية سيالحظ أن االهتمام باجلانب الثقايف يعتريه 

بن عبد الرمحن املستنصر باهللا  )705(املد واجلزر؛ حيث عرف اهتماما كبريا وواسعا من قبل احلكم
                                                           

 .1/200: النبوغ املغريب يف األدب العريب) 704(
 .356: ، وتاريخ اخللفاء ص2/397: ، والوايف بالوفيات7/87: الكامل البن األثري: انظر ترمجته يف) 705(
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 وكانت إمارته مخس عشرة سنة ومخسـة »: يقول ابن األثري يف هذا الصدد.. األموي األندلسي

وكان حمبا للعلم وأهله، عاملا فقيها يف املذاهب ... أشهر، وعمره ثالث وستون سنة وسبعة أشهر

عاملا باألنساب والتواريخ، مجاعا للكتب، مكرما للعلماء، حمسنا إليهم، أحضرهم مـن البلـدان   

  .)706(«البعيدة ليستفيد منهم وحيسن إليهم

لينا تفاصيل مدهشة عن الدور العظـيم  وقد انتهت إ»: يقول عبد اهللا عنان يف هذا الصدد

وملا تويف الناصر عني ولده احلكـم جبمـع   ... الذي قام به احلكم يف إنشاء املكتبة األموية الكبرية

مكتبات القصر وتنظيمها لتكون بداية طيبة للمكتبة األموية العظيمة اليت أنفق بقية عمره يف مجعها 

م خبليفة بلغ مبلغ احلكم يف اقتناء الكتب والـدواوين  مضيفا أنه مل يسمع يف اإلسال... وتنسيقها

أفاد العلم ونوه بأهله ورغب الناس يف طلبه ووصلت عطايـاه وصـالته إىل   . وآثارها والتفهم ا

وكان احلكم يبعث إىل أكابر علماء املسلمني من كل قطر بالصـالت  ... الفقهاء واألمصار النائية

ن مؤلفام ومن ذلك أنه بعث إىل أيب الفرج األصبهاين ألف اجلزيلة للحصول على النسخ األوىل م

دينار من الذهب العيين ليحصل منه على نسخة من كتاب األغاين فأرسـل إليـه منـه نسـخة     

وفعل احلكم مثل ذلك مع ... قبل أن حيصل عليها أحد يف العراق أو ينسخه أحد منهم... حسنة

إليه مببلغ جليل ليحصل على النسخة األوىل مـن   ؛ إذ بعث)707(القاضي أيب بكر األري املالكي

  .)708(شرحه املختصر البن عبد احلكم

ولقد ولع اخللفاء واألمراء بالعلم ولعا شـديدا فأضـحوا   »: يقول الدمهاين يف هذا الصدد

ناصرين واستدعوا البارزين منهم إىل قصورهم وأغدقوا عليهم النعم ومكنوهم من وسائل البحث 

املنافسة وأقاموا بينهم املناظرات فأصبحت بغداد قبلة الطالب يف العلم يلجأون وبعثوا فيهم روح 

إليها لينهلوا من مواردها يف الدين واألدب والفلسفة والعلم والفن والطباعة، وأنشئت املـدارس  

واملكتبات إىل جانب املساجد اجلامعة اليت كانت تعقد فيها جمالس العلم باملئات؛ خاصـة بعـد   

                                                           
 .2/456: دولة اإلسالم يف األندلس من الفتح إىل بداية عهد الناصري لعبد اهللا عنان) 706(
 .16/332: ، وسري أعالم النبالء للذهيب2/371: ، والعرب6/186: ه يف ترتيب املداركانظر ترمجت) 707(
 .هـ1380، الطبعة الثالثة، 2/456: دولة اإلسالم يف األندلس لعبد اهللا عنان) 708(
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وتعلقت اهلمم بالكتب فتجمع منها لدى ملوك بغداد ومصر وقرطبة مئات األلـوف،  . الصلوات

كما أن أكابر القوم والعلماء الفقهاء كانوا ميلكون ثروات مثينة من الكتب يف شىت ميادين العلـم  

  .)709( «واملعرفة

ـ  ة وما إن انتصب بنو العباس على العرش حىت أحدثوا التغيري املرتقب يف أمور الدين وعالق

التشريع، وكسوا سلطام من أول أمرهم طابعا دينيا واضحا، فما كان عند األمويني ملكا أصبح 

  )710(عند العباسيني رئاسة دينية كما سبقت اإلشارة إىل ذلك

وكان هلذا االهتمام باجلانب السياسي أثر فعال يف صفوف املثقفني والثقافة بصفة عامـة؛  

وال للمؤلفات العلمية، فأخذ الضعف يدب يف صـفوف   حيث مل يكن ذلك الدعم الذي للفقهاء

فأضحت بذلك . املثقفني والفقهاء بعدما ألفوا التشجيع والتقرب وإجزال العطايا ملن يستحق ذلك

مؤلفات عظيمة يف تالشٍ مستمر، بل ذهب بعض الفقهاء والباحثني إىل إعـادة النظـر يف هـذه    

د من يهتم ا نظرا النشغال الناس بالرتاعـات  املؤلفات وذلك بتقليص حجمها وحمتواها علها جت

السياسيـة واحلروب القبليـة فكان ذلك سببا يف ظهور بعض املختصرات الفقهية اليت أفرزـا  

الظروف العلمية اليت أشرنا إليها آنفا، فأخذ االهتمام مييل إىل هذه املؤلفات الطارئة على الساحة 

  . ال ومضمونا، وبعضها اآلخر حمروما من هذا القبـولالثقافية اليت حظي بعضـها بالقبول شك

ويبدو أن اجلانب العلمي يف عصر الدولة العباسية كان يسري يف خط معاكس ملا كانت عليه 

جوانب احلياة األخرى وما ترتب عليها من أزمات وفوارق اجتماعية؛ ذلك أن خلفاء بين العباس 

على استجالب العلماء والفقهاء واألدباء وتشـجيعهم  قد أولوا عناية فائقة للعلم وأهله، وعملوا 

ومن . على التحصيل والتدريس، حىت غدت حاضرة اخلالفة مركز إشعاع علمي وموئال للعلمـاء

مظاهـر النهضـة العلمية يف هذه الفترة أننا مل نعد نرى االهتمام بالعلوم منحصرا يف العلمــاء  

كـان مـن    )711(ذلك؛ فقد روي أن املأمون وحدهم، بل لقـد كان للخلفاء أيضا نصيب من
                                                           

 .1/50: مقدمة حمقق التفريع) 709(
 .1/64: نفسه) 710(
: ية والنهاية يف التاريخ إلمساعيل بن كثري، البدا228-5/163: الكامل يف التاريخ البن األثري اجلزري) 711(

10/274-281 
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وأول من فحـص منهم علوم احلكمة وحصل كتبها وأمر بنقلها إىل العربيـة  ... عظماء اخللفاء

  .)712( ...وشهرها

فكان اهتمام اخللفاء جبانب العلم داعيا وحافزا لغريهم من الرعية على التفقـه يف الـدين   

مام قد جر يف بعض احلاالت ويالت كـثرية ذاق  إال أن هذا االهت. واالغتراف من معني احلكمة

العلماء مرارا كما حدث يف مسألة خلق القرآن؛ حيث مت التنكيل بكثري من العلماء املخـالفني  

  .)713(...آلراء اخللفاء يف هذه املسألة الكالمية

  
  قلة رحالت علمية بني املدارس املالكية: الفرع الرابع

القرن الثالث إىل القرن السابع وما بعـده سـيالحظ أن    إن متتبع حركة الفقه املالكي منذ

التعاون الثقايف بني املدارس املالكية يعرف اضطرابات وتقلبات تتمثل بني املد واجلـزر، وأحيانـا   

غياب مدرسة على الساحة الثقافية كما يالحظ عن غياب مدرسة العراق ومدرسة املدينـة عـن   

ما انعدامها، بل هو غياب تأثريمها العلمي،  آراء وكتبا، ، وال يعين غيا)714(ساحة النشاط املذهيب

، )715(«أظهر مذهب مالك ا بعد مخوله»: اللهم ما كان من ظهور ابن فرحون يف املدينة، الذي

فأنعش مبؤلفاته احلركة العلمية املالكية باملدينة املنورة خباصة بعد أن كان املذهب املالكي يغيـب  

شان املذاهب السنية األخرى، اليت كانت ال تدرس، أو ال تـدرس يف   غيابا كليا، شأنه يف ذلك

على صـاحبها أفضـل    )716( ...تلك الفترة إال خفية، وذلك خالل حكم الشيعة للمدينة النبوية

يضاف إىل هذا ضعف الدولة اإلسالمية يف األندلس، ومتزقها إىل دويالت وما .  الصالة والسالم

دولة اإلسالمية اكتساحا كامال خرج على إثره املسـلمون مـن   أعقبه من غزو إسباين اكتسح ال

                                                           
 .، بتصرف10/214: تاريخ الطربي) 712(
 .10/272: البداية والنهاية البن كثري) 713(
 .، بتصرف12: نيل االبتهاج، ص) 714(
 .، بتصرف13: نفسه، ص) 715(
 .143-141: انظر رسائل يف تاريخ املدينة البن عاشور، ص) 716(
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فغابت املدرسة األندلسية املالكية تدرجييا، ولكن تأثريها العلمي ظل ماثال قويا يف . )717(«األندلس

املذهب من خالل أنصارها مع املدرسة اإلفريقية بعامة، بعد أن هاجر علماء األندلس إىل مشـال  

). القـريوان (وتونس ) فاس(وإن كانت إقامتهم تركزت غالبا يف املغرب  إفريقية بأقطاره املختلفة

  .ومن مث مل يبق يف ميدان النشاط املذهيب إال املدرستان املصرية واإلفريقية املغربية باملعىن الواسع

تواصل مطـرد مـنعكس؛ فاملـذهب     -املصرية واملغربية-وكان من بني هاتني املدرستني 

علماؤه من الديار املصرية يف أواخر القرن الرابع حتت حكم الفاطميني بدأ املالكي، بعد أن انقطع 

يعاود مرتلته يف أواخر القرن السادس مبن رحل إىل مصر من األفارقة واألندلسيني والصقليني الذين 

فشاعت بذلك الكتب املغربية ومنـاهج الدارسـة   ... رفعوا لواء املذهب املالكي فيها من جديد

ندلسية،وكذلك استمر هذا التواصل املطرد املنعكس بني القاهرة وتونس يزيد ثباتـا  اإلفريقية واأل

؛ إذ كان من اآلخذين عليهم ابن راشد أخذ عن القرايف، وناصـر  «وتوثيقا بابن احلاجب والقرايف

وقابـل  ... الدين الزواوي أخذ عن ابن احلاجب الذي نشر خمتصره الفرعي يف إفريقية واملغـرب 

مبصر أن ظهر بتونس أمثال ابن هارون الكناين وابن عبد السالم، فاعتمدوا كتـب  ظهور هؤالء 

  .)718(املصريني ورووا عن املتخرجني م

كمـا  ) املصرية واملغربية ممثلة بتونس(إن النتيجة احلتمية هلذا التواصل املطرد بني املدرستني 

الرتعة االنفراديـة بـني   هو تالشي  -صوره بإسهاب فضيلة الشيخ ابن عاشور يف النص السابق

املدرستني وانصهارمها يف بوتقة الوحدة املذهبية املالكية، ومما الشك فيه أن الرحالت العلمية بني 

علماء هذين القطرين وغريمها من األقطار اإلسالمية كان هلا أثر كبري يف خلق املناخ العلمي هلـذه  

  .الوحدة املالكية

املغرب مل تنقطع رحلة علمائه إىل املشرق إال يف عصور  فمنذ نشوء احلركة العلمية يف أقطار

الفنت واالضطرابات، وهذه الرحالت هلا أثر يف انتقال مؤلفات املغاربة إىل الشـرق ومؤلفـات   

املشارقة إىل الغرب، وما يتبع ذلك من تلقيح ملناهج التدريس وأساليب التأليف، ومن توفر املـادة  

                                                           
 .151-150: ية، القسم الثاين، صشجرة النور الزك) 717(
 .9-8: ، ص41: جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد) 718(
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فاندجمت اآلراء العلمية يف بعضها وتالشت االختالفات ... لدارسنيوتعدد املصادر أمام الباحثني وا

  . اجلذرية إال ما كان من طبيعة االجتهادات الفردية اليت تظهر بني علماء املدرسة الواحدة

ويعترب املذهب املالكي من بني املذاهب املتعددة املناهل وتعددت املشارب واملدارس بأحنـاء  

ذه املدارس مبا يالئم الظروف اليت أنشئت فيها والبيئة الـيت ترعرعـت   وتتميز ه. العامل اإلسالمي

فوق أحضاا، فكانت يف القرن الرابع اهلجري، باخلصوص، منارة إشعاع علمي متميز؛ حيـث  

انفردت كل واحدة مبميزاا يف تدريس الفقه املالكي، وإثرائه حبثا واجتهادا وتأصـيال وتقعيـدا   

ل مدرسة تنتهج طريقة معينة وأسلوبا خاصا ومتـارس ضـربا مـن    وحتليال وتفريعا، وكانت ك

داخل املذهب فنشأ عنه ما يسمى اختالف املذهب، ونتجت عنه تيارات فقهية  )719(…االجتهاد

تتباين يف فروعها وتتالقى يف مجيع أصوهلا؛ إذ تنتسب كلها إىل اإلمام مالك، ال متيل عن منهجـه  

رسة تقتدي بفريق من أتباع مالك، وتعتمد من األمهات وال حتيد عن مبدئه، كما كانت كل مد

فكانت املدرسة املالكية العراقية " املوطأ"واملصادر كتبا خاصة، ألفت كلها على أساس واحد هو 

اليت أنشأها القاضي إمساعيل وتوالها من بعده أبو بكر األري وأصحابه تعتمد أساسا إىل جانب 

 )720(قرأت خمتصر ابن عبد احلكم مخسمائة مرة»: يقول األرياملوطإ خمتصر ابن عبد احلكم؛ إذ 

. هـ340هـ والثاين سنة 329وقد شرح املختصر الصغري والكبري البن عبد احلكم األول سنة 

إن أهل بغداد اعتنوا مبختصر ابن عبد احلكم أكثر من غريه، فهم »: ويف هذا املعىن يقول ابن ناجي

ولكثرة اعتناء القـرويني بـابن   . ذكر قدموا قول ابن عبد احلكم إذا وجدوا يف املسألة قولني ملن

أما املدرسة القروية واملدرسة األندلسية فيقول عنـهما ابـن   . )721( «القاسم جروا على العكس

 )722( «وقد عكف أهل القريوان على املدونة وأهل األندلس على الواضـحة والعتبيـة  »: خلدون

  .كما متت اإلشارة إىل ذلك

لت الرحالت العلمية عرب العصور حىت أصبحت الرحلـة شـرطا ضـروريا    وهكذا تواص
                                                           

 .1/93: مقدمة حمقق التفريع) 719(
 .بتصرف 6/186: ترتيب املدارك) 720(
 .بتصرف 6/188: نفسه) 721(
 .، دار القلم، بريوت450: مقدمة ابن خلدون، ص) 722(
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الستحقاق لقب العامل؛ البد منها يف طلب العلم الكتساب الفوائد والكمال لقاء املشائخ ومباشرة 

وقد دون الكثريون رحالم وألفوا فيها التآليف الضخمة املليئة باملعلومات التارخييـة  . «الرجال

  .)723(وغريها... يةواألدبية واالجتماع

وكثرت الرحالت العلمية إىل بغـداد والشـام   »: يقول القاضي عيـاض يف هذا الصـدد

ومكـة واملدينـة من املغـرب واألندلـس، كما نزح بعـض أهـل املشـرق إىل القـريوان     

واألندلس بعد ما فرقـوا من ضعـف اخلالفة العباسيــة وتقسـيمها إىل دويـالت وكثـرة     

أقول نزحـوا باحثني عن االستقـرار يف بلد إسالمـي ليس فيه إال ديـن  . يةاالنتفاضات املذهب

  .)724(«واحد ومذهب واحد وعقيدة واحـدة

وكانت النتيجة هلذه الرحالت أن أدخلت كتبا كثرية من املؤلفات البغداديـة إىل الغـرب   

االتصاالت، ولعل اإلسالمي، وكان إدخال هذه الكتب مبثابة الثمرة الطيبة اليت أنتجتها الرحالت و

استقراء الفهارس واألثبات واملعاجم واملشيخات والربامج، ميكن رصد عددهم من هذه املؤلفات، 

  .كما ميكن استطالع حركة وتداول هذه الكتب يف جمالس الدرس عرب العصور

وكان هذا الوضع سائدا ينب املدارس املالكية عرب القرن الثالث والرابع اهلجريني إىل أن جاء 

لقرن اخلامس بتطورات أخرى منها الرحالت العلمية بني املدارس املالكية، فكان ذلك سببا مـن  ا

أسباب االشتغال باملنتوجات احمللية واالبتعاد عما أفرزته كل مدرسة من مؤلفات علميـة قيمـة،   

فأدى ذلك إىل ظهور خمتصرات علمية يف كل فن ويف كل مدرسة؛ واكتفي بقراءة الكتب احمللية 

إعادة النظر فيها، وأغلقت بابها عما سواها كل مدرسة  واشتغلت مبا أنتجته، فخيـل هلـا أن   و

إال أن العكس هو الذي حصـل؛  . إعادة النظر يف بعض الكتب وصياغتها من جديد سيقدم الفقه

حيث أصبحت هذه املؤلفات أكثر تقعيدا وأكثر اختصارا، وكان ذلك سببا آخـر ينضـاف إىل   

  .أدت إىل ظهور املختصرات وتطورهااألسباب اليت 

  هذا عن املختصرات، فما هي أصنافها وتطورها؟ وما هو أثر ذلك على الفقه املالكي؟

                                                           
 .541: نفسه، ص) 723(
 .، بتصرف65-1/64: ترتيب املدارك) 724(
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  المبحث الثاني 
  تطور أصناف املختصرات

  

  

  متهيد

لقد ظهرت املختصرات يف جل العلوم النقلية ومن بينها الفقه، ودخلت جل أصنافه فكـان  

ب مبهمة الضبط وجتديد التلخيص والتهذيب حـىت تتحـد الصـورة    البد أن يقوم علماء املذه

ومن مث ينبغـي أن ال  . وينسجم التعبري ويأتلف ما تفرق من األمسعة وجيتمع ما تشتت من األقوال

كراسات صغرية جتمع نقاطـا   -امسا ال مسمى-ينطلق بنا العنان فتتخيل تلك املؤلفات املختصرة 

ذكري لرؤوس املسائل ينتفع ا املنتهي لالستحضار ورمبا أفـادت  ت»: رئيسية مركزة أو بتعبري آخر

  . )725(«بعض املبتدئني األذكياء؟ لسرعة هجومهم على املعاين من العبارات الدقيقة

إن املختصرات يف هذه املرحلة ذيب، وتنقيح وتنظيم وترتيب للمادة الفقهية، لذلك فـإن  

ت ودواوين املذهب مع زيادة ما استجد وترجح من التهذيب والترتيب واالختصار والتنقيح ألمها

فما هي هذه األصناف؟ مث ما هي الفنون . آراء مميزات نالت منها أصناف املختصرات حظا وافرا

  العلمية اليت نالت املختصرات؟ وأخريا ما هو أثر ذلك على الفقه املالكي؟ 

  .الوثائق: صنف األولتلك أهم األسئلة اليت ستتناوهلا الفروع املوالية مبتدئا بال

  أصناف املختصرات: الفرع األول
  الوثائق: الصنف األول

وهو أبو عمر أمحد بن سعيد بن إبراهيم القرطيب، أخذ : )726(خمتصر الوثائق البن اهلندي-1

كان واحدا يف علم الشروط وال نظري له، اعترف بـذلك  : قال ابن حبان. عن أيب إبراهيم وطبقته

له فيها كتاب مفيد جامع حمتو على علم كثري وفقه جم، وعليـه اعتمـاد   فقهاء األندلس طرا، و

                                                           
 .بتصرف 1/535: مقدمة ابن خلدون) 725(
 .7/146: انظر ترمجته يف ترتيب املدارك) 726(
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وقد اختصره مجاعة منهم، اعتىن به القنـازعي  . احلكام واملفتني،وأهل الشروط باألندلس واملغرب

ومل يكن باملرضي يف دينه، وال باملقبول قوله عدمي . وابن ذهل وابن عبد الواحد مع ما أضاف إليه

ياء منكرة، وهو أحد من العن زوجته باألندلس بعهد القاضي ابن السـليم يف  املروءة، وذكر أش

  .)727( )هـ399.ت(تويف يف رمضان سنة تسع وتسعني وثالمثائة ... املسجد اجلامع

خمتصر الوثاق لعبد الرمحن بن مـروان بـن عبـد الـرمحن األنصـاري املعـروف       -2

  .)729(ه، له كتاب اختصار وثائق ابن اهلندي وغري)728(بالقنازعي

روى . بن دينار األموي، من أهل قرطبة، يكىن أبا القاسـم  )730(خمتصر أمحد بن سعيد-3

بقرطبة عن أيب عيسى الليثي وابن عون اهللا وابن املفرج وأيب حممد القلعي وأيب عبد اهللا بن اخلراز، 

يـه  وابن زرب من األندلسيني، وأخذ عن أيب عمر بن اهلندي وثائقه، النسخة األوىل مسعهـا عل 

تويف أبو القاسم هذا يف : قال ابن حبان... مرات واختصرها أبو القاسم هذا يف مخسة عشر جزءا

مولده . ، وقد نيف على التسعني)هـ435.ت(صدر مجادى األوىل سنة مخس وثالثني وأربعمائة 

  .)731(هـ347سنة سبع وأربعني وثالمثائة 

قاضي اجلماعة بقرطبـة،   خمتصر عبد الصمد بن موسى بن هذيل بن ناجيب البكري،-4

يكىن أبا جعفر، روى عن أبيه وعن أيب القاسم حامت بن حممد وغريمها، وناظر عند أيب عمر بـن  

وله فيها خمتصر حسن بأيـدي  . وكان له حظ من الفقه ومعرفة جيدة بالشروط.. القطان الفقيه

  .)732( )هـ495(تويف سنة مخس وتسعني وأربعمائة . الناس

وقد ذكر ). هـ521.ت(البن بقاء اجلذامي املرجوين حيىي بن عمر  خمتصر يف الشروط-5

                                                           
 .147-7/146: ، املدارك192-191طبقات املالكية، ورقة ) 727(
، وسري أعـالم  3/112: ، والعرب371: ، وبغية امللتمس ص1/278: انظر ترمجته يف جذوة املقتبس) 728(

 .17/342: النبالء
، األري وجهوده يف الفقه املالكي، دبلوم الدراسات العليـا بـدار   112-111: لنور، صشجرة ا) 729(

 .1/158: حممد الروكَي: حممد جوهار، حتت إشراف الدكتور: احلديث احلسنية، إعداد
 .8/92: ، وترتيب املدارك1/90: انظر ترمجته يف الصلة) 730(
 .8/92: ، املدارك1/90: الصلة) 731(
 .2/550: الصلة) 732(



  فهرس األحاديث النبوية    

714   

ولـه تـأليف خمتصـر    . -بعد أن بني معرفته بعقد الشروط بقولـه -هذا املختصر ابن بشكوال 

  .)733(...فيـها

ـ 478.ت(خمتصر النهاية والتمام يف معرفة الوثائق واألحكام لعلـي املتيطـي   -6 ، )هـ

  .)734( )م1350/هـ478.ت(لتونسي وتلخيصه حملمد بن هارون الكناين ا

وبعد، فإن علم القضاء … احلمد هللا ذي العزة واجلالل، املوصوف بالعظمة والكمال: أوله

وإن : إىل أن قـال … واألحكام وما يتعلق بعلم الوثائق وفصول اخلصام، من أجل العلوم قـدرا 

 اللخمي املتيطـي مـن   كتاب النهاية والتمام يف معرفة الوثائق واألحكام للشيخ علي بن عبد اهللا

أجلها تأليفا، فاستخرت اهللا تلخيصه يف قدر الثلث من األصل واستوعبت مسائله ومباحثه مع فقه 

  .«بشيء من ذلك عدا ما تكرر منها)735(الوثائق واملختار يف كتبها، ومل أخل

: ال صوم مكذبا به، استتيب ثالثا، فإن تاب وإال قتل، قال أصـبغ : ولو قال: آخره مسألة

املزايل القريواين يف رمضان سنة  )736(كتبه حممد بن عبد اهللا. «ويقتل بتركه وإن مل جيحده، انتهى

توجد نسخة منه بدار الكتب الوطنية . سم 21×30س،  35ق، 327هـ خبط مغريب، 1115

  …)737(269حتت رقم  18696التونسية 

، 210/300، مقياسـه  34، سطوره 247به ورقات . د728حتت رقم : نسخة أخرى

  .)738( )1/661(مكتوب خبط مغريب وسط، أورده بروكلمان يف ملحقه 

، عدد 247د، مكتوب خبط مغريب ال بأس به، ا ورقات 886حتت رقم : نسخة أخرى

  .)739(د418وعندي منه نسخة ثالثة مرتبة حتت رقم . 215/305، مقياسه 33سطورها 

                                                           
 .2/673: الصلة) 733(
 .407: ، نيل االبتهاج ص)امللحق( 1/661: تاريخ األدب العريب لربوكلمان) 734(
 .1/224: فهرس املخطوطات املصورة، طبعة الكويت) 735(
 .بتر يف املخطوط) 736(
 .1/225: نفسه) 737(
 ).امللحق( 1/661: تاريخ األدب العريب لربوكلمان) 738(
 .، الطبعة الثانية1/248: انة العامةاخلز-فهرس املخطوطات العربية) 739(
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  حتقيق خمتصر النهاية والتمام البن هارون

حكام املشهورة باملطيتية، اختصرها بعض العلماء، ومنهم علي بن هـارون  الوثائق واأل-1

ومساه خمتصر النهاية، وكتاب النهاية املذكورة واملعروف باملطيتية، موجود جزء منـه يف املكتبـة   

. ، لكنه ناقص حبيث مل يوجد بقية كتاب النكاح6937املركزية باجلامعة اإلسالمية، حيمل رقم 

ذي اختصره علي بن هارون وحقق، لكن هو اآلخر ناقص؛ حيـث ينتـهي   وقد وجد خمتصره ال

  .)740(بباب النفقات كما هو معلوم؛ إذ باب احلضانة يأيت آخر كتاب النكاح

خمتصر النهاية والتمام يف الوثائق واألحكام، أليب عبد اهللا حممد بن هـارون الكنـاين   -2

إىل اية الطالق، رسـالة دبلـوم   تقدمي وحتقيق ميلود مبهويب من أول الكتاب ) هـ780.ت(

  .)741(الرباط-الدراسات العليا، كلية اآلداب 

نسخة أخرى من خمتصر املتيطي، يوجد اجلزء األول من خمتصر املطييت بزاوية تنغملت بـين  

  .)742(199مالل حتت رقم 

-31س -258-ق28/21توجد باملكتبة الوطنية بتونس، خطه مغريب م.. نسخة أخرى

  .)743(133و 32-35

  بن هارون ومنهجه يف االختصارا

لقد تكلم الفقهاء على أنواع التأليف وقسموها إىل سبعة أقسام، ومنها أن يكون التـأليف  

مطوال مسهبا، فيقصد املؤلف تلخيص ذلك باالختصار واإلجياز وحذف املكرر إن وقع مع احلذر 

  .من حذف الضروري لئال خيل مبقصود املؤلف األول

سار عليه ابن هارون يف تأليفه لكتابه؛ حيث حذف املكرر وكبقيـة  وهذا القسم هو الذي 

كتابه الوثائق فجاء كتابه يف قدر الثلث من األصل مستوعبا ألهم املسائل، حبثا وفقها، من صنف 

                                                           
كتاب اإلبانة يف صحة إسقاط ما مل جتب من احلضانة، ليحىي بن حممد الكردي، طبعة املدينة املنورة، ) 740(

 .35: هـ، ص1414
 .1/39: رسالة دبلوم الدراسات العليا بكلية اآلداب بالرباط، ميلود ميهويب) 741(
 .9: ين مالل، صالئحة املخطوطات، بزاوية تنغملت ب) 742(
 .11/27: فهرس املخطوطات الوطنية، تونس) 743(
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وكنت يف بعـض  »: الوثائق واملختار يف كتبها، وهذا ما عرب به عنه يف مقدمة الكتاب؛ حيث قال

غال به والعكوف عليه فاستخرت اهللا يف تلخيصه فلخصـته واضـح   األزمان ألزمت نفسي االشت

واختصاره مل يكن يغلب عليه اجلمـود  . املعاين، مؤسس القواعد واملباين يف قدر الثلث من األصل

  .)744(بل فيه من التصويبات اهلادفة والزيادات اللطيفة واملناقشات املثمرة الكثري الوفري

لغرنـاطي عبـد الـرمحن بـن أمحـد األزدي      اختصار الوثـائق، البـن القصـري ا   -8

  .)745()هـ576.ت(

الوثائق املختصرة، أليب احلسن الغرناطي، إبراهيم بن أمحد بن عبد الرمحن األنصـاري،  -9

: وقد ذكر هذه الوثائق ابن األبار بقولـه ). هـ579.ت(ويعرف حبنكاش . املشتهرة بالغرناطي

: والنباهي بقولـه . )746(ه فيها خمتصر مفيدويشارك يف علم احلديث ومسائل الفقه والشروط، ول

بصريا بالوثائق املختصرة املنسوبة له، وقد طبعت هذه الوثائق بالرباط مركز إحياء التراث املغـريب  

  .م1988/هـ1408باسم الوثائق املختصرة، إعداد مصطفى ناجي عام 

). هـ584.ت(خمتصر يف الوثائق، البن عقبون حممد بن أيب بكر بن يوسف الغافقي -10

  .)747(«وكانت له معرفة بالوثائق وله فيها خمتصر»: وقد ذكر هذا املختصر ابن األبار بقوله

وله يف الشروط خمتصر مفيد .. خمتصر أيب احلسن علي بن حيىي بن القاسم الصنهاجي-11

تـويف سـنة مخـس ومثـانني ومخسـمائة      ... جدا مساه املقصد احملمود يف تلخـيص العقـود  

جد نسخة بعنوان املختصر احملمود يف تلخيص أصول العقـود مبتـورة   تو. )748()هـ585.ت(

أعتقـد أـا   ( )749(278بزاوية تنغملت بين مالل رقـم  . األخري، خبط حسن بن علي اجلزويل

                                                           
خمتصر النهاية والتمام يف معرفة الوثائق واألحكـام أليب عبـد اهللا حممـد بـن هـارون الكنـاين       ) 744(

ميلود ميهويب، حتـت إشـراف   : من أول كتاب الطالق إىل اية الطالق، تقدمي وحتقيق) هـ750.ت(
 .1/70: الدكتور حممد الروكَي

 .1/70: نفسه) 745(
 .156-1/155: ، التكملة155: شجرة النور، ص) 746(
 .2/537: التكملة البن األبار) 747(
 .1/158: شجرة النور) 748(
 .، طبعة وزارة األوقاف13: الئحة املخطوطات بزاوية تنغملت بين مالل، ص) 749(
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  ).للصنهاجي املذكور، وجيب حتقيق هذه املسألة

خمتصر عتيق بن أسد بن عبد الرمحن بن أسد األنصاري يناشي، نشأ مبرسـية، وروى  -12

ن أيب بكر، وعن أيب احلسن حيىي ابن البياز وأيب علي بن سكرة، وأكثر عن أيب حممـد بـن أيب   ع

روى عنه سبطه أبو حممد بن سـفيان وأبـو   . جعفر، وأبو عبد اهللا بن فرج بن سليمان املكناسي

وكان فقيهـا  . إسحاق أبو خفاجه، وأبو بكر عتيق بن أمحد بن اخلصم ومفوز بن طاهر بن مفوز

وهو كان األغلب عليه، داريا بالفتاوى، بصريا باألحكام، نافذا يف املعرفة بعقـد  . بالفقهمتحققا 

حسـب مـا ذكـره    ) هـ538(تويف مثان وثالثني ومخسمائة . )750(وله فيها خمتصر. الشروط

  .التنبكيت

  املختصرات يف النوازل: الصنف الثاين

نة ابن يوسف مبراكش حتت خمتصر نوازل حملمد بن أمحد بن احلاج القيسي، يوجد خبزا-1

  .)751(491رقم 

  .ق689، رقمه باخلزانة العامة )752(خمتصر نوازل الربزيل-2

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما: أوله

واملرسـلني،   احلمد هللا رب العاملني،والعاقبة للمتقني، وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت النبيئني

وعلى آله وصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات املومنني، وسلم عليه وعليهم أمجعني إىل يوم الـدين،  

مسائل ال تسع جماال  هذا كتاب قصدت فيه إىل مجع. وأقول وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

افـظ املتفنن من الكتب املسمى جبامع مسائل األحكام مما نزل باملفتني واحلكام للشيخ اإلمام احل

  .)753(ونفع به -رمحه اهللا-حبضرة تونس سيدي أيب الفاضل بن أيب إبراهيم الربزيل 

                                                           
 .349: ، نيل االبتهاج ص3/690: الذيل والتكملة، القسم األول) 750(
 .7: خزانة ابن يوسف، ص: املخطوطات فهرس) 751(
هو أبو القاسم بن أمحد الربزيل البلوي القريواين مث التونسي، مفتيها وفقيهها وحافظها وإمامهـا، لـه   ) 752(

تويف . ديوان كبري يف الفقه، مجع فأوعى، وله احلاوي يف النوازل اختصره حلولو والبوسعيدي والونشريسي
 ).1/245: انظر ترمجته يف شجرة النور. (هـ103 هـ وعمره844أو  843أو  841سنة 

 .795ق، فيلم 689: خمتصر الربزيل، رقمه باخلزانة العامة) 753(
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ورقة، معدل السـطر يف   514وهو مبتور يف آخر هذا اجلزء، ويتضمن : وصف املخطوط

سطرا خبط مغريب، مقروء، يكتب العناوين خبط بارز وكذا بعض احلروف وكذا اسم  24الورقة 

  .زيل، وما أشبه ذلكاملؤلف، يعين الرب

  .)754(توجد نسخة أخرى من خمتصر مسائل الربزيل حللولو

قال العبد الفقري إىل رمحة اهللا سبحانه وتعاىل أمحد بن أيب زيد األندلسـي املعـروف   : أوهلا

. هذه مسائل خمتصرة من كتاب سيدنا وشيخنا اإلمام العامل العالمة أيب القاسم الربزيل: حبلولو قال

الطهارة وآخره مسائل من اجلامع مث احلمد هللا وحده وصلى اهللا على سـيدنا حممـد   أوله كتاب 

  ..وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا

. ورقة خبط مقروء مل يشر فيه الناسخ إىل تـاريخ نسـخه   310يتكون هذا املخطوط من 

  .)755(ك826يوجد باخلزانة العامة حتت رقم 

األحكام مبا نزل من القضـايا واألحكـام   اختصار جامع مسائـل : وهناك نسخة أخرى

-155، قياسـه  3/21/باملفتني واحلكـام، تأليف أبـي عبد اهللا البوسعيـدي، خطه مغريب م

  .)756(34، 25-30س

  الصنف الثالث كتب يف األحكام املختصرة

هو احملدث احلافظ النظار أبو احلسن علـي  : خمتصر النظر يف أحكام النظر، البن القطان-1

وله ... بن عبد امللك بن حيىي بن إبراهيم املكناسي احلمريي الفاسي املعروف بابن القطانبن حممد 

منها كتاب الرتع يف القياس يف إبطال القياس وكتاب الوهم واإليهام الواقعني يف كتـاب  : تأليف

تـويف  . األحكام لعبد احلق اإلشبيلي، وخمتصر النظر يف أحكام النظر  ومقاله يف املكاييل واألوزان

                                                           
هو أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن اليزليطين القروي، عرف حبلولو اإلمام العمدة واحملقـق املؤلـف   ) 754(

ـ 875كان حيا سنة . الربزيل اختصر نوازل. له شرحان على املختصر كبري وصغري. الفقيه األصويل . هـ
 ).1/259: انظر ترمجته يف شجرة النور(

 .ك 826: خمتصر نوازل الربزيل، رقمه باخلزانة العامة) 755(
 .4/12: ، اخلزانة احلسنية حتت رقم1/7: تونس: فهرس املخطوطات الوطنية) 756(
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وقـد مت  . )757(هـ638بسجلماسة وهو قاضيها يف شهر ربيع األول سنة مثان وثالثني وستمائة 

  .حتقيق هذا الكتاب من قبل الدكتور إبراهيم بن الصديق، وطبع من طرف وزارة األوقاف

... القشريي، بصري األصل مث انتقل إىل مصـر  )758(خمتصر األحكام لبكر بن العالء -2

.. ا كتاب األحكام املختصرة من كتاب إمساعيل بن إسحاق والزيادة عليـه ألف كتبا جليلة منه

  .)759(هـ344تويف سنة 

خمتصر األحكام ألمحد بن حممد بن عبد األنصاري أبو العباس الشارقة، له رحلـة روى  -3

فيها مبكة عن كرمية املروزية وحج ومسع احلديث ودخل العراق وبالد فارس واألهواز ومصر، مث 

وكان فقيها فاضال واعظـا، كـثري الـذكر    . ملغرب وسكن سبتة ومدينة فاس وغريهارجع إىل ا

تـويف سـنة مخسـمائة    . وألف كتابا خمتصرا نبيال مفيدا يف أحكـام الصـالة  . والعمل والبكاء

  .)760( )هـ500.ت(

وينتهي يف ... خمتصر أحكام ابن سهل يبتدئ بـ احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني-3

ق، 742ورقة، رقمه باخلزانة العامـة   514يف الغصب ودالل االستحقاق، يتكون من املسائل 

  .)761(خطه مغريب مجيل، دون ذكر تاريخ النسخ وال اسم الناسخ

اقتضاب السهل يف اختصار أحكام ابن سهل أليب عمران موسى الزنـايت األزمـوري،   -4

، واخلزانة احلسـنية  -ق ذكرهكما سب-هـ، يوجد باخلزانة العامة 702نزيل مراكش، تويف سنة 

  .)762(305، واخلزانة احلمزاوية حتت رقم 1104حتت رقم 

، وال أقصد الكتاب، بل الكتب اليت توجـد داخـل   اختصار كتب الفقه: الصنف الرابع

  املؤلَّف الذي اختصر منه الكتاب

                                                           
 .317: نيل االبتهاج ص) 757(
 .5/271: انظر ترمجته يف ترتيب املدارك) 758(
 .255: تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري، ص) 759(
 .55و 100: الديباج، ص) 760(
 .ق742: خمتصر أحكام ابن سهل، رقم) 761(
 .301: ورقات عن احلضارة املرينية لألستاذ املنوين رمحه اهللا، ص) 762(
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  .خمتصر ابن رشد يف الذكاة-1

الشيخ ابن رشد حبمد اهللا وحسـن  انتهى خمتصر : وآخره. فصل يف الذكاة والذبائح»: أوله

يقع يف ثالث ورقات خبط مغريب مقـروء  . عونه وصلى اهللا وسلم على سيدنا وآله وسلم تسليما

  .)763(د2418وتوجد ضمن جمموع رقمه باخلزانة العامة 

  :وهذه نسخة أخرى، أوهلا

كاة والذبائح فصل يف الذ. قال القاضي أبو الوليد ابن رشد رمحه اهللا ونفعنا به وبأمثاله آمني

الصيب الذي ال يعقل وانون يف حال .. باتفاق )764(مثانية عشر ستة منها ال تؤكل. ومجلة املذكِّني

باتفـاق  ... جنونه والسكران الذي ال يفيق واملرتد واوسي والزنديق، فهذه الستة اليت ال تؤكل

بذبيحة املـرأة والصـيب    وال بأس: قال ابن اجلالب. الصيب واملرأة) 765(من املذهب، وستة تكره

  .…«)766(والسكران الذي معه شيء من عقله

  اختصار املسائل : الصنف اخلامس

هـ، حملمد بن هارون بن حممـد  520اختصار مسائل ابن رشد أيب الوليد املتوىف سنة -1

أوله احلمد هللا رب العاملني، وبعد فهذا كتاب »هـ 750الكناين التونسي أيب عبد اهللا املتوىف سنة 

رمحـه  -مسألة سئل ... احلافظ أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد... ختصرت فيه مسائل الشيخا

، ...عن آبار الصحارى اليت دعت الضرورة إىل طيها باخلشب والعشب لعدم ما تطوى بـه  -اهللا

  .بأن ذلك جائز، وخالفه  غريه -رمحه اهللا-فأجاب . فتغري لون املاء ورائحته

فنظر نظرة يف النجوم فقال إين سقيم: وأما قوله تعاىل: آخره
؛ فللناس فيه تأويالت، )767(

انتهى اختصار األسئلة واألجوبة للقاضي أيب الوليـد  (وما أعلم من فسره خبط الرمل، واهللا أعلم، 

مجـادى األوىل سـنة    29كتب خبط مغريب يف ). حممد بن هارون... بن رشد مما خلصه الشيخ

                                                           
 .323د باخلزانة العامة، ورقة 2418خمتصر ابن رشد يف الذكاة، ضمن جمموع رقمه ) 763(
 .املخطوطبتر يف ) 764(
 .بتر يف املخطوط) 765(
 .323د باخلزانة العامة، ورقة 2418خمتصر ابن رشد يف الذكاة، ضمن جمموع رقمه ) 766(
 .89-88: سورة الصافات، اآليتان) 767(
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  .)768(ع21×30و/س25/ق16هـ، 1221

د، ومعهـا  1839كتاب مسائل خمتصرة من كتاب املدونة أليب عمران الفاسي رقـم  -2

  .نوازل اإلمام الغرناطي

قـال الشـيخ أبـو عمـران     : بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد: أوله

هذا ما اختصرنا من الدواوين خوفا من التطويل، من مسائل املدونة  -رضي اهللا عنه- )769(الفاسي

  .)770( ...قصد اإلفادة وعليها التعويل

وقال يف دراهم السوق والزيوف، وال خالف يف : مناذج من هذا الكتاب من كتاب البيوع

وأما غـري  . الصرايف الذي يعلم ما فيه أنه ال جيوز املعاملة بال خمافة أن يعرفه ويكسر، وعليه بدهلا

فيه على ثالثة أقوال كرهه ابن القاسـم يف   الصرايف الذي ال يعلم ما فيه وقصد به الغرر، فاختلف

وأرى : كتاب الصرف من املدونة ومنعه أشهب وجوزه ابن القاسم يف كتاب الصلح؛ حيث قال

به الصلح جائزا، فإن قبضه رجل فكسره عليه وأفسده من غري تعمد، فهل يرد إىل من دفعه إليـه  

ولو جرت الفلوس بـني  : رد مثله حيث قالوظاهر املدونة أنه يلزمه وي. أو يلزم الكاسر ويرد مثله

وبه قال أبو حممد يف كتاب النوادر حيـث   –الناس فجرى العني املسكوك يكره بذهب أو فضة 

من قبض من دين له دينار فقطعه حلاجة فوجده وديا فلريد مثله يف رداءة صحيحا، ويرجـع  : قال

وذكر أبـو احلسـن اللخمـي أن    . وإن العمد واخلطأ يف أموال الناس سواء: قال أصبغ. بديناره

  . الدارهم املخلوطة جائرة وأن قيمة الصياغة معتربة فيها

ومن ابتاع دراهم فقطعها أو محلها فوجدها زيفا غري خالصة فلريدها وال شيء عليه : مسألة

                                                           
 .، طبعة الكويت1/187: فهرس املخطوطات املصورة) 768(
قيه احلافظ، العـامل اإلمـام   أبو عمران موسى بن عيسى بن أيب حاج الغفجومي الفاسي القريواين، الف) 769(

. احملدث، كان يقرأ القرآن بالسبع وجيوده، مع معرفة بالرجال، فاضال، أصله من فاس، من بيت مشهور ا
استوطن القريوان، وحصلت ا رئاسة العلم، تفقه بأيب احلسن القابسي، ورحل لقرطبـة، وتفقـه عنـد    

له كتاب . رز، وعتيق السوسي، وأبو القاسم السيورياألصيلي وغريه، واستجازه من مل يلقه، منهم ابن حم
تويف بـالقريوان  . التعليق على املدونة، وهو كتاب جليل مل يكمل، وخرج من عوايل حديثه حنو مائة ورقة

 ).106: انظر شجرة النور، ص. (هـ430يف رمضان سنة 
 .د1839انة العامة ، رقمه باخلز33: مسائل خمتصرة من املدونة، أليب عمران الفاسي، ورقة) 770(
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  . من األجرة

البائع إذا قبض الدراهم فوجد بعضها حناسا بعد شهر فله الرد ويكون القول قولـه  : مسألة

، مث أراد الرد بعد ذلك فالقول قـول املشـتري   )771(وحيلف ويأخذ البدل وإن قبضها على الرضا

  . وحيلف على علمه أنه ما أعطاه إال جيدا وهو نص املدونة وابن يونس

إذا اختلف املتبايعان يف جودة الدراهم ورداءا فادعى أحدمها باالختبـار بالنـار   : مسألة

ملعرفة، فاالختبار بأهل املعرفة أوال وهـو قـول ابـن القاسـم يف     وادعى اآلخر االختبار بأهل ا

  .إخل)772( ...املدونة

كتاب مسائل خمتصرة من املدونة أليب عمران الفاسي يوجـد باخلزانـة   : وصف املخطوط

) 24(، معدل السطر يف الروقـة  )68(د، حيتوي على مثان وستني ورقة 1839العامة حتت رقم 

بدأ بكتاب النكاح وانتـهى بكتـاب   . ب املصنف املسائل باألمحرسطرا، خبط مغريب رقيق، يكت

قال الشيخ أبو عمران الفاسي . بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد: أوله: البيوع

هذا ما اختصرنا من الدواوين خوفا من التطويل من مسائل املدونة قصد اإلفادة  -رضي اهللا عنه-

تزويج املراة إن تزوجت بوالية عامة مع وجود اخلاصة بعـد الوقـوع،    مسألة يف. وعليه التعويل

  .)773( ...والرتول وفوات الدخول فينبغي لإلمام أن جييزه إن كان كفؤا هلا

على يد  -رضي اهللا عنهم-انتهى ما اختصره أبو عمران الفاسي من دواوين األئمة : آخره

سم بن ج حممد بن ج أبو القاسم ج املرزوق ج الفقري ملن ال تأخذه سنة وال نوم حممد ج أبو القا

حممد بن إبراهيم السالمي غفر اهللا له ولوالديه وألحبته وإلخوانه وجلميع املـؤمنني واملؤمنـات   

ووقع الفراغ منه ضحوة يوم األحد يف شـهر اهللا  . واملسلمني واملسلمات األحياء منهم واألموات

شاخينا آمني ومجيع ما احتوى  عليه من األحكـام  هـ ورحم اهللا م1214املعظم ربيع الثاين عام 

ومن املسائل ما يدخل فيها مسائل شىت وبعض األحكام . بصيغة مسألة مائتا مسألة وست مسائل

                                                           
 .40-39: نفسه، ورقة) 771(
 ، 40: نفسه، ورقة) 772(
 .د1839، رقمه باخلزانة العامة 33: مسائل خمتصرة من املدونة، أليب عمران الفاسي، ورقة) 773(
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  .-رضي اهللا عنه وأرضاه-بوب هلا أبوابا 

يوجد هذا املخطوط ضمن كتاب يف مقدمة هذا الكتاب أسئلة اإلمام أيب حممد بن القاسم 

  . )774(كتاب مسائل أيب عمران الفاسي املشهور، وهو من أهل القرن اخلامس الغرناطي ومعه

بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد النيب الكرمي، قال : أوله: نسخة أخرى

هذا ما اختصرنا من الدواوين دون التطويل من مسائل  -رضي اهللا عنه-الشيخ أبو عمران الفاسي 

ويج املرأة بعد الدخول والرتول إن تزوجت بالوالية العامة مع وجود اخلاصة مسألة يف تز: املدونة

من دواوين املالكية  -رمحه اهللا-انتهى ما اختصره أبو عمران القاضي : وفات بالدخول إىل أن قال

علي بن عبيد اهللا بن أيب القاسم غفر اهللا له ولوالديه وألشـياخه وإلخوانـه    -رضي اهللا عنهم-

لمني واملسلمات األحياء منهم واألموات، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم عام وجلميع املس

هـ يف شهر اهللا املعظم رجب الفرد بعد أن خلت منه ستة وعشرون، عرفنـا اهللا خـريه   1144

  .وخري ما بعده، ووقانا شره وشر ما بعده، واحلمد هللا رب العاملني

  نظرة عن املخطوط املصور

سـطرا خبـط    30ورقة من حجم متوسط، معدل أسطر الورقة  22وط س يتكون املخط

رقيق، خطه مغريب مقروء، يكتب العناوين بكتابة سوداء، وحيتوي على جمموعة من املسائل ابتدأها 

ف خبزانة 1185يوجد ضمن جمموع رقمه باخلزانة احلسنية . بالوالية على الزواج وختمها باهلبة

  .)775(حممد الفاسي

مل يذكر ). هـ430.ت(أليب عمران الفاسي بن موسى بن عيسى الرببري : نسخة أخرى

، 21، عدد األسطر 10هـ، خطه مغريب، عدد أوراقه 1349فيه اسم الناسـخ، تاريخ النسخ 

مصدره السعودية، املدينة املنـورة، مكتبـة    282/26رقم احلساب  5381/3رقمه يف القسم 

  .)776(121احلرم النبوي 
                                                           

  .ع.ع.د1839: د،  الورقة األخرية من املخطوط حتت رقم1839: رقمه باخلزانة العامة) 774(
 .1/146ية هذه النسخة يف وقد ذكر صاحب املخطوطات العرب

 .1185: اختصار املدونة أليب عمران الفاسي، رقمه باخلزانة احلسنية) 775(
 .هـ1417، طبعة اململكة العربية السعودية، 662: فهرس كتب الفقه احلنفية واملالكية، ص) 776(
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. ذا ما اختصرنا من الدواوين خوف التطويل من مسـائل املدونـة  ه: أوله: نسخة أخرى

، مقايسـه  24أ، مسـطرته   52ب إىل 17إخل يف جمموع من ورقـة  ... مسألة يف تزويج املرأة

فرغ من نسخه على يد حممد ين أيب القاسم بـن حممـد بـن أيب القاسـم بـن       250/150

  .)777(املروزي

ـ : نسخـة أخـرى ق 18×25ونس، خطـه مغـريب م  توجد بدار الكتـب الوطنية ت

  .)778(2532-35-33س

ع املؤلف الفقيه أبـو  736كتاب فيه االختصار من مسائل النوازل، رقمه : نسخة أخرى

كتاب النكاح، قـال الشـيخ يف العجـوزة بنـت     : أوله. هـ430عمران الفاسي املتوىف سنة 

. 21/15، مقياسـه  336إىل  96: يف جمموع من ص 240عدد الصفحات . إخل... اخلمسني

مغـريب دون  : احلسن بن بلعيد اخلط: الناسخ. هـ1147تاريخ النسخ حمرم عام  24مسطرته 

به لفظ يف الوسط، وينبغي من نسبة هذا املخطوط إىل أيب عمران الفاسـي،  : مالحظات. الوسط

ن ولعله اختصار ملسائل أيب عمران على املدونة إذاً املختصر غري املذكور ينقل تعليقات عن كثري م

  .)779(106: ، شجرة النور، ص291: الديباج، ص: انظر. املتأخرين عن عهد أيب عمران

مناذج من مسائل خمتصره من املدونة لإلمام أيب عمران الفاسي، رقمـه باخلزانـة العامـة    

  .ع.خ.د 1839

قال الشيخ أبو عمران الفاسي . بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا حممد: أوله

هذا ما اختصرنا من الدواوين خوفا من التطويل من مسـائل املدونـة قصـد    : -هللا عنهرضي ا-

  .اإلفادة، وعليها التعويل

يف تزويج املرأة إن تزوجت بوالية عامة مع وجود اخلاصة بعد الوقوع والـرتول  : 1مسألة 

 -نـه رضـي اهللا ع -وبه قال علـي  . وفوات الدخول، فينبغي لإلمام أن جييزه إن كان كفؤا هلا

                                                           
 .1/146: فهرس املخطوطات العربية احملفوظة بقسم الوثائق، الرباط) 777(
 .3/107: طات، دار الكتب الدالئية، تونسفهرس املخطو) 778(
 .3/153: الفهرس املوجز ملخطوطات عالل الفاسي) 779(
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واختلف . ولو قضى به قاض ألجزأته: وهو ظاهر املدونة يف النكاح األول؛ حيث قال. واألوزاعي

  .فيه قول ابن القاسم يف املدونة

ومن كتاب منتخب األحكام البن أيب زمنني، من تزوج امرأة وهلا بنت صـغرية  : 2مسألة 

يونس يف إرخاء الستور يف باب ونص عليه ابن . أخرجها علي فليس له ذلك: فعلم وبىن ا مث قال

ال تلزمه النفقه إال إذا تطوع، وال جيوز اشتراطها، ألن اشتراطها يورث يف : احلضانة قال اجلزيري

وال خالف فيمن ابنته الصغريه لذي رحم منها أن يكفلها أو حيضنها، إما حلاجـة  . النكاح ختليطا

هلا، املشهور الذي عليه اجلمهور اجلـواز يف  وأما إن وهبها لغري حمرم . وال قول. أو فقر أنه جيوز

  .)780( ...وأما إن وهبها أبوها يف الصحة فال خالف يف اجلواز. املستخرجة املنع

فيمن أصدق زوجته صداقا فاسدا مقدرا بالثلث أو الربع أو غري ذلك من أعراف : 4مسألة 

أهل البلد على تقدير صداق البلد، مث مات الزوج فلم تستوف املرأة صداقها بعد املوت حىت اتفق 

آخر باجتهاد ومصلحة وفعلوا ذلك قبل قسمة املال فأرادت املرأة أخذ صداقها، فهل مـا أخـذ   

واملشهور يـوم  : بالعرف األول أو بالثاين؟ وهل املعترب يف ذلك يوم املوت أو يوم القسمة؟ قوالن

اإلسالم ومل يقسم فهي علـى   أميا دار أو أرض أدركه: (القسمة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).قسمة اإلسالم

تـنكح  : وسئل عن امرأة طلقت أو مات عنها زوجها، مث وضعت فقال العلماء: 5مسألة 

ى النيب صلى اهللا عليه وسـلم عـن   : مكاما كاملعتدة باإلقراء إذا دخلت يف الدم الثالث، فقيل

يف الوضع رب امـرأة، مل تـنكح يف   النساء خيتلفن : نكاح املريض، أو ليس النفاس مرضا، قال

، وهي متصرفة صحيحة فال بأس )781(نفاسها ألا مريضة، وقد تضع بعض النساء بغري رؤية الدم

  .بالنكاح يف مثل هذه، والذي مرضت بذلك مل جيز نكاحها وذلك من باب املرض

ه، مث قال فيمن أصدق زوجته صداقا فاسدا أو جمهوال أو أرضا أو حيوانا أو غري: 6مسألة 

مات الزوج وترك زرعا يف أرضه أو يشبه متولدا من الصداق املذكور، فهل ذلك رأس مال الزوج 

                                                           
 .د1839: ، رقمه باخلزانة العامة33: مسائل خمتصرة من املدونة أليب عمران الفاسي، ورقة) 780(
 .بتر يف املخطوط) 781(
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ويكون موروثا وال يكون للزوجة بظاهر املدونة ال خيلو الزوج من وجهني من أن ميـوت قبـل   

فوات هذا الصداق بيد الزوجة أو بعد فواته، فإن مات قبل الفوات فالزرع له، وإن مـات بعـد   

لفوات فال خيلو الصداق من أن يكون أرضا أو حيوانا، فإن كان حيوانا أو أرضا يفوته الطـول،  ا

وإن كان رباعا قال يف كتاب البيوع الفاسدة ال يفيتها طول وال حوالة األسـواق ويف كتـاب   

  .الشفعة من املدونة فإن مل يتغري بطول الزمان وباألسواق أو باهلدم فالقول قول البائع

ال يأيت : ويف البيوع الفاسدة قال. حيوانا أو عرضا فال خالف يف الطول كالشهر فإن كان

عليها الشهور إال وقد تغريت؛ فالصداق الفاسد يفوت بيد املرأة حبوالة األسواق كالبيع الفاسـد  

كل ما قبضت املرأة من صـداقها  : وهو قول ابن القاسم يف النكاح الثاين من املدونة؛ حيث قال

تغري يف يدها يفوت، وترد املرأة القيمة فيما يقوم واملثل فيما له مثل، وتكون هلا مجيـع   الفاسد مث

عليـه   )782(إذا مل يكن يف البلد صداق صحيح يقـاس : وقال أبو احلسن اللخمي. الغلة بالطالق

صداق املثل فدعهم وما تراضيا عليه، فإذا فات الصداق الفاسد بني املرأة فالزرع هلا، وجيب على 

  .رأة قيمة ما قبضت يوم القبض كالبيع الفاسدامل

من خرج يف سنة اجلوع فهو على املوت من يوم خروجه وال حيتاج إىل حكـم  : 7مسألة 

قاله مالك . حاكم، وكذلك من خرج إىل بلد الطاعون أو خرج يف زمانه فريثه ورثته يوم خروجه

  .يف كتاب االستيعاب ونص عليه أبو احلسن يف كتاب التبصرة

. من أصدق زوجته مجيع ماله فالنحل غري داخل، وأن النحل كسب ليس مبـال : 8سألة م

النحل رزق : (وقال عمر رضي اهللا عنه). النحل كسب ال حياز: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وقال فيـه  . النحل كسب ال ميلك»: وقال مالك يف كتاب األصول) للعابد يسوقه اهللا حيث شاء

. «ة، فأخذ منه املنبوذ ليس لصاحبه إال جباهه أو قيمته، إذ تلف يوم السـرقة من سرق جب: أيضا

  .)783(«النحل واإلوز والطري كلها ال تعطى يف أصدقة النساء»: وقال مالك

  كتاب اخللع والنفقات

                                                           
 .د1839: ة، رقمه باخلزانة العام35: مسائل خمتصرة البن عمران الفاسي، ورقة) 782(
 .د1839: ، رقمه باخلزانة العامة35: مسائل خمتصرة البن عمران الفاسي، ورقة) 783(
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واختلف يف املرأة إذا خلعت يف مرضها أو هي يف ستة أشهر من احلمل، قـال  : 9مسألة 

وقال الطالق نافذ واخللع غري جائز، : وال يرثها، وقال يف كتاب ابن املواز مل جيز: مالك يف املدونة

إن أوقعته على أكثر مرياثه منها مل جيز، وظاهر قول مالك أن الطـالق نافـذ   : ابن القاسم يف املدونة

واخللع غري جائز يلزم ويرد ما أخذ بناء على أن اخللع ليس معاوضة وإمنا ذلك إرسال، وبه قال ابـن  

جيوز اخللع ببعري شارد أو مثرة مل يبد صالحها أو جنني يف بطن أمه،وبه : قاسم يف املدونة؛ حيث قالال

قال أيضا فيمن تزوج ولية ويتيمة قبل البلوغ، مث بلغا سفيهني مل جتز املبارات عنـهما، ألن اخللـع   

  . وشراءمها جائز إرسال؛ إذ لو كان معاوضة جلاز اخللع ألن بيعهما

إن : اختلف يف خلع املريضة واحلامل فقيل إنـه جـائز، وقيـل   : شد يف كتابهوقال ابن ر

خلعهما ال جيوز مجلة من غري تفصيل، وهو ظاهر قول ابن القاسم يف املدونة من سـؤاالت ابـن   

وسئل حممد بن اهلندي عن قوم من الربابرة، وحتلف، ويرد عليها ماهلا، وكذلك الرجـل  . القاسم

الضر يثبت بالضرب والتهديد والتخويـف والضـر يف ماهلـا    : ال مالكق. املعروف بظلة النساء

رفع عن »: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. إذا ثبت ما ذكر فإنه يرد ما أخذ منها: ونفسها، قال

  . )784(«أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

ه أبـدا حـىت يتـبني    إن على اجلهل والسفه واإلكرا: وقال أبو حممد عبد اهللا بن أيب زيد

خالفه، ألجل ذلك يقبل قوهلن ويرد تصرفهن من بيع أو صلح أو غري ذلك إال أن يعلم أن ذلـك  

فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه: صدر منهن عن طيب نفس لقوله تعاىل
اآليـة،   )785(

                                                           
طالق املكره والناسي، عن عبد اهللا بـن عبـاس،   : أخرجه ابن ماجه يف سننه يف كتاب الطالق، باب) 784(

ا أخرجـه  ، كم2035، رقم احلديث «إن اهللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»: بلفظ
إن اهللا »: ، بلفظ2033يف الكتاب نفسه والباب نفسه حتت رقم ) أبو ذر الغفاري(عن جندب بن جنادة 

، 5/161: وأورده احلافظ ابن حجر يف فتح الباري. «جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
الفضل بن جعفر التيمي يف فوائده وأخرجه : مث قال. اخلطأ والنسيان يف العتاقة والطالق وحنوه: حتت باب

انتهى من . ، ورجاله ثقات، إال أنه أُِعلّ بعلة غري قادحة«رفع»: باإلسناد الذي أخرجه به ابن ماجه بلفظ
 .الفتح

 .4: سورة النساء، اآلية) 785(
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وليس الذكر كاألنثى: وقوله تعاىل
عقـل  إن ناقصـات  »: ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم)786(

  .)788(«)787(«ودين

وللمرأة احلاملة النفقة وإن هربت ونشزت ألن النفقة على احلمل، وكـذلك  : 10مسألة 

ما للزوجات حىت يفطم ولـدها وال شـيء يف    )789(السكىن حىت تضع، فإن وضعت فلها مجيع 

عمل املرأة يف مدة هروا والرضاع من غزل ونسج، وال يدفع هلا عند الوضع ما جرت به العادة 

وقد عد بعض أهل العلم نفقات الزوجات اليت طردهن أزواجهن ربع . من إدام وِحناء وغري ذلك

درهم يف كل يوم وليلة، والكسوة دينار ونصف، ودرمهني للوقاية، ودرمهني للحنا واللحم واإلدام 

  . يف بعض األوقات

ـ   اع فهـذا ما وجـب هلـن يف وقـت الضيـق، أما وقت السعة فقرياط وثالثـة أرب

ومن سؤاالت عبد اهللا بن أيب زيـد سئل عن امرأة هربت عن زوجها . الدراهم يف كل يوم وليلة

فطلبها من أبيها فمنعها مث بعـد طول املدة طلبت النفقة عند أهلها؟ أهلـا ذلـك أم ال؟ فقـال    

الرجوع اليت أبت الرجعـة إىل بيتها من غري ضرر ال نفقة هلا، وأما اليت منعها أبوها من : الشتوي

  .على الزوج مبا أنفقت

نفقة املرأة على قدر نفقة يسر الزوج وعسره من عيش البلد، وال يعترب غـريه  : 11مسألة 

ورب بلد ال يكون عيشها إال نكدا باحلشيش مثل أهل العمود والبادية، يفرض للمرأة ذلـك ألن  

                                                           
 .36: سورة آل عمران، اآلية) 786(
ـ : أخرجه البخاري يف كتاب احليض، باب) 787( ، ويف كتـاب  293ديث ترك احلائض للصوم، رقم احل

بيان نقصان اإلميان بنقص الطاعات، رقـم  : ومسلم يف كتاب اإلميان، باب. 1369الزكاة، رقم احلديث 
ما جاء يف اسـتكمال اإلميـان   : والترمذي يف كتاب اإلميان، باب. ، عن عبد اهللا بن عمر144احلديث 

تاب صالة العيدين، بلفـظ آخـر   والنسائي يف ك. ، عن أيب هريرة2538وزيادته ونقصانه، حديث رقم 
وأبو داود يف كتاب السنة، رقم احلديث . 1561و 1558دون ذكر نقصان الدين والعقل، حديث رقم 

، ويف كتاب الفنت، رقـم  1278، وابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، حديث رقم 4059
 5091 بن عمر، حديث رقـم  مسند عبد اهللا: ، وأمحد يف مسند املكثرين من الصحابة3993احلديث 

 .10889و
 .د1839: ، رقمه باخلزانة العامة36: مسائل خمتصرة من املدونة أليب عمران الفاسي، ورقة) 788(
 .37: نفسه، ورقة) 789(
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األرض وعروقهـا،  أهل العمود عيشهم على قدر أمواهلم، وخاصة منهم من يكون عيشهم نبات 

ال جيوز للحاكم أن حيكم على أهل البادية إال مبا هم فيه من عيش ،وهو نص من : قال ابن القاسم

  .كتاب العدة

من أنفق على يتيمة مات أبوها حىت بلغت وتزوجت وطلب منها مـا أنفـق   : 12مسألة 

م ال كـذلك  هي ما علمت لك كذا وكذا مما ذكرت من أنواع األعمال، فهل تقاصه أ: وقالت

األخ ومجيع األولياء ممن له فضل على صاحبه وبه قال يف كتاب الفصول يف خمتصر التبيني، قالـه  

  .سحنون يف كتاب الزكاة من املدونة

من أنفق على ولده البالغ هل حياسبه مبا أنفق، أشهد على ذلـك أم ال، قـال   : 13مسألة 

. اسم يف كتاب الزكاة الثاين من املدونـة نعم، وبه قال يف كتاب الفصول ومثله البن الق: أشهب

ومن أجوبة القرويني سئل عن امرأة فرض هلا سنة فلما متت السنة طلبت أن يشتري هلا كسـوة  

أخرى وأراد الزوج أن يزيد عن مثن الكسوة اليت ليست يف السنة املاضية فامتنعت من ذلك ملـن  

  .)790(بال ومثن فالقول للزوجفإن بقي من الكسوة حاله : اجلواب عن ذلك: ترى البالية

ليس هلـا  : اختلف يف الزوجة، هل تلزمها خدمة بيتها أم ال، قال ابن القاسم: 14مسألة 

. )791(خدمة بيتها قليل وال كثري، إذا كان الزوج مليا وكانت من ذوات القدر، وصداقها كـثري 

ة ضـعيفة  وإن كانـت املـرأ  . فال خدمة عليها من غزل ونسج وطبخ وكنس وعليه أن خيدمها

وصداقها ليس يف صداقها ما تشري به خادما؛ فليس على الزوج خدمتها فعليها اخلدمة الباطنة من 

  .عجن وطبخ وكنس وفرش وسقي ماء إذا كان معها فعليها خدمة البيت كلها

وأما الفقري فال خدمة عليه وإن كانت ذات شرف وعليها اخلدمة الباطنة كلها كما هـي  

بنت الرسول صلى اهللا وروى أن فاطمة . ساء صدر األئمة خيدمن أزواجهنعلى الدائمة، وكان ن

عليه وسلم، وأن أمساء كانت متسك فرسا وأا تسري به وختدمه يف مثل هذا، وأن نساء األنصـار  

حيملن املاء يف الِقرب وغري ذلك من اخلدمة ومن كتاب الفصول أليب حممد أن نساء القرى خيدمن 

                                                           
 .د1839: ، رقمه باخلزانة العامة37: مسائل خمتصرة من املدونة أليب عمران الفاسي، ورقة) 790(
 .37: نفسه، ورقة) 791(



  فهرس األحاديث النبوية    

730   

  .إال أن عن ذلك دخلن. أزواجهن

زوجها جبميع ماهلا مث ادعى الزوج مرياثهـا مـن   وسئل عن امرأة خلعت من : 15مسألة 

  .ذلك له إال أن تكون هلم عادة أن النساء يف بلدهم ال خيتلعن إال مبا أعطاهن الزوج: أبيها، قال

اإلراثة من الغائب تضع حبكم حاكم عند أهل املذهب، وأن أهـل احلكـم   : 16مسألة 

. جتب ذلك اإلراثة إال عند مضي التحديدعندهم التحديد يف املؤقتة يف املذهب زمان متوسط فال 

هو إمنا وقته ابن القاسم : التعمري من األشياء املفتقرة إلىاحلاكم وإمنا أردنا ذا على قول من قال

  .يف املدونة

أنفقت على اليتامى من أمواهلم وهم صغار يف حجره فالقول : إذا قال الوصي: 17مسألة 

  . بسرف مل يقبل قول الوصي فيما كان سدادا، وإن جاء

أنفقت عليهم من مال نفسه مل يصدق إال ببينة فإن أثبتها فلريجع عليهم أشهد : وأما إن قال

على الرجوع أم ال، إن كان اليتيم مليا حني النفقة، وإال مل يتبع اليتيم بشيء وإن أفاد بعد ذلـك  

كان يليهم غري الوصي  حاال وبه قال يف كتاب تضمني الصناع يف كتاب الوصايا يف املدونة، فإن

النفقة إىل من يليهم مل يصدق إال ببينة، وكذلك إن اختلـف يف  : مثل العم واألم وغريمها، وقال

  . تاريخ موت األب

أراد بذلك تكثري النفقة مل يصدق احلاضر إال ببينة، ومن كتاب منتخب األحكام، فإذا ثبت 

ري يف الزرع من غريه بالبينة فإنه يرجع أنفق على اليتيم وقد كان يشت )792(إن الوصي أو احلاضن

على اليتيم بالثمن الذي اشترى به يف غالء أو رخص وإن أنفق الزرع من عنده فاليتيم باخليار فإن 

  .، وإن شاء أعطاه القيمة يوم القيمة، وكذلك الكسوة)793(شاء أعطاه الثمن

سر فإن أيسر االبن ومن كتاب طالق السنة وحيث النفقة البن على أبيه إن أع: 18مسألة 

وله حرفة سقطت، ومىت أنفق األب على االبن وكان االبن مليا بإرث أو هبة أو غري ذلك فإنـه  

فالتفصيل أن يكون مال االبن . يرجع عليه إن شاء، فإن مات األب هل يرجع عليه الورثة أم ال؟
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ن املال غري العني فـال  عينا أو عرضا أو غريه، فإن كان عينا فال يرجع إليه، إال أن يوصي فإن كا

ال يرجع عليه : خالف إذا كتبه عليه أنه يرجع عليه وإن مل يكتبه هل يرجع عليه أم ال؟ ابن القاسم

  .نص عليه كدين صاحب منتخب األحكام. والعني بالرجوع

إذا صاحلت املرأة مع زوجها على النصف، مث تدعي اإلكراه فعليها البينة وإال : 19مسألة 

  .على الزوج أا علمت حني املفاصلةفلها اليمني 

إذا كان لالبن مال يستغين به فال نفقة له على األب، فإن أنفق عليه أبوه فإنه : 20مسألة 

ومن زوج ابنته وهي بنحلته فأكل منـها  : قال حممد. يرجع عليه مبا أنفق، أشهد على ذلك أم ال

دعي ما يعرف بـه اجلهـاز عنـدهم    ال يصدق إال أن ي: فطلبتها وزعم أنه جهزها بقيمتها، قال

وقال أيضا عن موروث امرأة مع أوالده فقومت التركة وعلم كل واحد ما ينوبه وأنفق . فيحلف

األب على أوالده مث أراد أن حياسبهم بذلك، قال ذلك له وإن جهز ابنة وادعى أنه جهزها مبا هلا 

  .، انتهى)794(عليه فذلك جائز وهو ظاهر املدونة

باختصار شديد، وهي عبـارة   -رمحه اهللا-ئل املختصرة اليت ذكرها املؤلف تلك أهم املسا

عن مسائل خمتصرة تدل على صنيع املؤلف ودقته يف املسائل املختصرة؛ حبيث لزم أساسا املذهب 

املالكي ويعزز رأيه مبجموعة آراء الفقهاء املالكية يف كل مسألة اختصرها، وسوغ ذلك يف شكل 

غري . مع طرح األسئلة يف بعض األحيان، كما أنه يديل أحيانا بآراء الفقهاءمسألة خمتصرة مركزة 

أن ما يالحظ يف هذه املسائل أا مسائل خمتصرة ومنها اختصار أحد كتب الفقه الذي اختصـر  

  .كتاب الذكاة إىل غري ذلك من أنواع املختصرات

  "   العمليات الفاسية أمليات فاسية من شرح: "اختصار العمليات، املسمى: الصنف السادس

بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وآله وصـحبه وسـلم   : أوله

احلمد هللا الذي ينال من عنده بالعمل محدا نبلغ به من خري الدنيا واآلخرة غاية األمـل،  : تسليما

يب القاسم العمريي علـى  ملا رأيت شرح اإلمام أ: وبعد، فيقول حممد بن إبراهيم املزذكي اهلاليل

العمليات الفاسية طويال بكثرة التسول وتقاصر اهلمم عن كثرة املطول قصدت اختصاره لنفسـي  
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  ... وملثلي، و اهللا أعلم

ومسيت هذا االختصار باختصار شرح األمليات الفاسية يف شـرح العمليـات   : إىل أن قال

  .د1089باخلزانة العامة حتت رقم ، وتوجد نسخة أخرى )795(الفاسية، يوجد باخلزانة امللكية

تلك أهم أصناف املختصرات اليت توصل إليها البحث، وهناك أصناف أخـرى، ال يسـع   

ولعل ما ذكر فيه الكفاية، ألن اهلدف من سرد أصنافها أن نعرف أن املختصرات . الوقت لذكرها

  .مل تقتصر فقط على الفقه، بل ظهرت يف كل فن من فنون املعرفة

هذه املختصرات تعليقات أثرت الفقه املالكي، وهو ما سـنتحدث عنـه يف    كما أن على

  .الفرع املوايل

  التعليقات على المختصرات: الفرع الثاني

له تعاليق ... تعليق على خمتصر حممد بن عبد الرحيم بن أيب زرعة الربقي، من أهل مصر-1

تويف سنة تسع وأربعـني  ... صارعلى خمتصر ابن عبد احلكم الصغري، زاد يف اختالف الفقهاء األم

  .)796( )هـ249.ت(ومائتني 

… له كتاب تعليق على املختصر الكبري منه: )797(تعليق على خمتصر أيب جعفر األري-2

ـ 365(حدث من خمتصر التعليق، وإن وفاته سنة مخس وستني وثالمثائـة  »: قال عياض  «)هـ

)798(.  

له رمحه اهللا التعليـق علـى   ... تعليق على خمتصر أيب عمران الفاسي موسى بن عيسى-3

                                                           
 .ح ح 5278: خمطوط باخلزانة احلسنية حتت رقم) 795(
 .78: طبقات املالكية، ورقة) 796(
ويعرف بابن اخلصـاص  : حممد بن عبد اهللا، ويعرف باألري الصغري وبالوثلى، وزاد القاضي عياض) 797(

أبو جعفر األري، تفقه بأيب بكر األري، ورحل إىل مصر، ولـه كتـاب يف   : كنيته). 7/72: املدارك(
طبقات الشـريازي  (هـ 365تويف . تفقه عليه خلق كثري، وله تعليق يف املختصر الكبري. مسائل اخلالف

، وحسـن  2/282: ، والـديباج 167: انظر ترمجته يف طبقات الفقهاء للشـريازي ص ). (167: ص
 ).7/72: ، وترتيب املدارك1/91: ، وشجرة النور1/54: احملاصرة

 .91: ، شجرة النور ص7/72: ترتيب املدارك) 798(
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  .)799( )هـ429(املدونة، تويف سنة تسع وعشرين وأربعمائة 

تعليق على خمتصر ابن احلاجب  أليب عبد اهللا حممد بن علي بن احلسن بـن خملـوف،   -4

الفقيه احملدث اإلمام احلافظ، أخذ عن والده، له تعليق على ابن احلاجب وثالثة شـروح علـى   

تويف سنة مثان وستني . التلمساين يف خطبته شرحه للشفا أيضا، وله غري ذلك الشفا، ذكر الشريف

  .)800( )هـ868(ومثامنائة 

تعليق على بيوع اآلجال من خمتصر ابن احلاجب ألمحد بن إدريس البجائي، يكىن أبـا  -5

العباس، كان أحد قطره يف حفظ مذهب مالك متفننا يف املعارف والعلوم، مجع بني العلم الغزيـر  

والدين املتني، وخترج بني يديه مجاعة من فضالء األمة كاإلمام عبد الرمحن الوغليسي ونظرائـه،  

وكان يطلق عليه فارس السجاد لكثرة صالته، وكان كثري الصوم والصدقة، أعماله كلها سـرا،  

، كثري التواضع، مجيل العشرة، صـبورا علـى   )801(وكان على طريق السلف الصاحل يف االتباع

  .)802( )هـ760(ل، حسن التعليم، وكانت وفاته بعد الستني وسبعمائة االشتغا

كنيته أبو عبـد  : تعليق عنه يف شرح خمتصر ابن عبد احلكم حملمد بن عبد اهللا القريواين-6

  .)803(اهللا، من أصحاب أيب بكر األري، وهو مشهور بالقريواين

عزيز بـن عبـد اهللا األزدي   تعليق على كتاب ابن املواز أليب حممد عبد احلق بن عبد ال-7

فله كتاب تعقب فيه على ذيب الرباذعي أشـياء أحاهلـا يف   ... اإلشبيلي، ويعرف بابن اخلراط

  .وقد سبقت ترمجته. )804(االختصار على معناها

                                                           
 .252: طبقات املالكية، ورقة) 799(
 .263-262: شجرة النور، ص) 800(
 .81: الديباج ص) 801(
 .82: نفسه، ص) 802(
كنيته أبو عبد اهللا، من أصحاب أيب بكر األري، له تعليـق يف شـرح   : حممد بن عبد اهللا القريواين) 803(

، وطبقـات  7/75: انظر ترمجته يف ترتيـب املـدارك  . (خمتصر ابن عبد احلكم، وهو مشهور بالقريواين
 ).167: الشريازي ص

 .4/61: الفكر السامي) 804(
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له شروح حسنة وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب : )805(أيو إسحاق التونسي-8

  )806(ابن املواز وعلى كتاب املدونة

أبو الفاضل قاسم بن سعيد العقباين، له خمتصر يف الفقه املالكي، وله تعليق على فرع ابن -9

  .)807(هـ854احلاجب املتوىف سنة 

حممد بن القاسم القوري اللخمي املكناسي، له تعليق على خمتصر الشيخ خليل، تويف -10

  .هـ872سنة 

ساين، له تعليق على فروع ابن أبو عبد اهللا حممد بن عبد اجلليل التونسي، عرف بالتلم-11

  .)808(هـ899احلاجب املتوىف سنة 

، له التعليـق  )809(أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد الرمحن املكي املعروف باحلطاب-12

  .)810(على خمتصر ابن احلاجب

تلك أهم التعاليق على املختصرات، وكلها تدور يف فلك االسـتدراك علـى أصـحاب    

ا تنبيهات على الزيادات والنقصان، ويدخل املختصر بتعليقه دائـرة  املختصرات، وحتمل يف طيا

املناقشة العلمية الصرحية البناءة؛ حبيث حيدد املؤلف منهجه باستخراج نصوص يقابل ا مسـائل  

خمتصره يستعان ا على فهمه وتكون شاهدا على نقله وتعليقه عليها، وهو ما يكون  أقرب للفهم 

                                                           
امسه إبراهيم بن حسن، تفقه بأيب بكر بن عبد الرمحن وأيب عمران الفاسي وطبقتهم، له شروح حسنة ) 805(

: انظر ترمجته يف ترتيب املـدارك (. وتعاليق مستعملة متنافسة فيها على كتاب ابن املواز على كتاب املدونة
 ).1/108: ، وشجرة النور3/207: ، والفكر السامي86: ، والديباج ص2/177: ، ومعامل اإلميان8/58

، والفكـر  86: ، والـديباج ص 1/108: ، وشجرة النور2/77: ، ومعامل اإلميان8/58: املدارك) 806(
 .3/207: السامي

 .1/262: شجرة النور) 807(
 .1/267: شجرة النور) 808(
، جامع حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيين املكي، املشهور باحلطاب، من سادات العلماء وسرام) 809(

لفنون العلم، متقن ما شاء كشرحه على خمتصر خليل، مل يؤلف على خليل مثله يف اجلمـع والتحصـيل،   
انظر ترمجته . (هـ754تويف سنة . استدرك على خليل وشراحه وابن عرفة وشراح ابن احلاجب وغريهم

 ).337: يف نيل االبتهاج ص
 .60: كلمة للنشر، صأمهات الكتب الفقهية للدكتور فيغو، طبعة دار ال) 810(
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  . وإجياز يف اللفظ

ال فجل كتب التعاليق .  يزيد على ما اشتهر إال ألمر ما، أو يكون مضاهيا له يف شهرتهوال

ضرورة  تتناول مضمون الكتاب، وإمنا ينصب التعليق على بعض اإلخالالت اليت يرى صاحب التعليق

االختصار على عزو  تناوهلا الكتمال الكتاب واملصنف الذي يسلك هذا املنهج والذي ينحو فيه منحى

تعرض إىل ألفاظه البتة؛ حبيث  مسائل األصل ونقل فقهه من أصول املذهب مبا يوافقه أو خيالفه من غري

  . لطيف إن مل يقف على نص املسألة سكت عنه بدون تعليق وهو صنيع

وبعد هذه النبذة عن تعاليق املختصرات، ينتقل بنا احلديث إىل شروحها، فماهي إذًا أهـم  

أثرت هذه الشروحات املكتبة املالكية؟ وإىل أي حد أسهمت هذه  شروحات املختصرات؟ وكيف

  .تلك أسئلة سيجيب عنها الفرع املوايل الشروحات يف فهم املختصرات؟
  شروح املختصرات: الفرع الثالث

ألـف   )811(شرح أبو بكر بن اجلهم بن أمحد بن حممد بن اجلهم، املعروف بابن الوراق-1

رح املختصر البن عبد احلكم الصغري، واختصر ابن أيب زيد وش... كتبا جليلة على مذهب مالك

ذكر اخلطيب البغدادي أنـه  . )812(هـ333تويف سنة . هذا الكتاب يف كتابه املنتخب املستقصى

  .كما سبقت إليه اإلشارة) هـ329(تويف سنة تسعة وعشرين وثالمثائة 

صاحل األري، املتوىف  شرح املختصرين الكبري والصغري، أليب بكر حممد بن عبد اهللا بن-2

. رواه ابن الفرضي إجازة عن شيخه عيسى بن سعيد بن سعدان الكليب القـرطيب . هـ375سنة 

كتبنا عنه أخبار ابن مقسم وأجـاز يل مجيـع مـا    : -بعد أن ذكر حتديث شيخه بالكتاب-قال 

                                                           
، كنيته أبو بكر، يعرف بابن الوراق، روى عنـه  )هـ329. ت(حممد بن أمحد بن اجلهم بن حبيش ) 811(

أبو بكر األري، شرح خمتصر ابن عبد احلكم الصغري، واختصر هذا الكتاب أبو حممد بـن أيب زيـد يف   
: ، والعـرب 6/324: ، واملنـتظم 4/30: انظر ترمجته يف األنساب". (املنتخب املستقصى"كتاب مساه بـ

: ، وتـاريخ بغـداد  5/20: ، واملـدارك 2/185: ، والديباج15/287: ، وسري أعالم النبالء2/27
1/287.( 

، شـجرة  20-5/19: د، ترتيب املدارك3928، رقمه باخلزانة العامة 155طبقات املالكية، ورقة ) 812(
 .78: النور، ص
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  .)813(رواه

إمامـا يف   كـان . شرح خمتصر املزين، ألمحد بن زكرياء بن فارس اللغوي أبو احلسني-3

روى عنه أبو ذر والقاضي أبـو  . رجال خراسان، غلب عليه علم النحو ولسان العرب فشهر به

وذكر أنـه  . )814(زرعة، فقيه مالكي وله شرح خمتصر املزين وكتاب يف اللغة، وكان أديبا شاعرا

ردوا احلجـر مـن   : ألف للصاحب بن عباد كتابا مساه احلجر ووجهه للصاحب فقال الصاحب

وله رسالة مشهورة حسنة طويلة كتب ا إىل بعض الكتـاب يف شـأن   ... ء، مث قبلهحيث جا

انظر طبقات املالكية، ورقة . )815(هـ390تويف سنة تسعني وثالمثائة ... اخلماسة، ذكرها الثعاليب

  .دخ ع3928، رقمه باخلزانة 189

ن مجـع  شرح املختصر، أليب علي احلسني بن بوشعيب السنجي، عامل خراسان وأول م-4

تويف . بني طريقيت العراق وخراسان شرح املختصر وهو الذي يسميه إمام احلرمني املذهب الكبري

  .)816( )هـ403.ت(سنة ثالث وأربعمائة 

عبد الوهاب بن نصـر املسـمى    )817(شرح خمتصر الشيخ أيب حممد، للقاضي أيب حممد-5

  .)818(هـ422تويف سنة  .كتاب املمهد يف شرح خمتصر الشيخ أيب حممد، صنع منه حنو نصفه

تويف سنة اثنني وثالثني . شرح خمتصر التلقني،  لداود بن عمر بن إبراهيم اإلسكندراين-6

  .)819( )هـ733(، وقيل )هـ732(وسبعمائة 

                                                           
 .6/188: ، املدارك3/143: الفكر السامي) 813(
 .35: الديباج ص) 814(
 .35: نفسه، ص) 815(
 .1/133: الفكر السامي) 816(
، كنيته أبو حممد، مسع أبا عبـد اهللا  )هـ422. ت(عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أمحد بن حسن ) 817(

: ، واملنـتظم 168: انظر ترمجته يف طبقات الشـريازي ص . (بن العسكر وأبا حفص بن شاهني وغريمها
: ، والعـرب 17/430: ، وسـري أعـالم النـبالء   2/32: ، والديباج12/32: لنهاية، والبداية وا8/61
3/149.( 

 .243، طبقات املالكية، ورقة 221-7/220: املدارك) 818(
 .1/204: شجرة النور) 819(
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شرح خمتصر ابن احلاجب، حملمد بن حممد بن حسن اليحصيب، الربوين التلمساين، استقر -7

رد مبعرفة خمتصر ابن احلاجب الفقهي، وله عليـه شـرح   وقد انف... ببلد اجلزائر، فقيه يف املذهب

  .)820(قارب إكماله، وهو باق باحلياة، نفع اهللا به

شرح خمتصر ابن احلاجب، حملمد بن عبد السالم بن يوسف بن كثري، قاضي اجلماعـة  -8

شرح خمتصر ابن احلاجب الفقهي شرحا حسنا، وضع عليه القبول؛ فهو أحسن شروحه .. بتونس

وحمنة أصيب ا إسوة بالعلماء قبله، فلم »: قال ضيف )821("يه الطالب لفهم ابن احلاجبتنب"مساه 

حتضره كتب، حىت أنه ذكر يف كتابه أنه مل يقدر على الوقوف على خمتصر ابن اجلالب ملراجعـة  

مسألة نسبت إليه حىت وصل يف الشرح حنو ثلث األصل، مث أكمله إكماال حسنا، مث فرج اهللا عنه 

ره وانتشر ذكره، وانتفـع بـه النـاس، تـويف سـنة تسـع وأربعـني وسـبعمائة         وعظم قد

  .)822(«)هـ749(

الشهاب الثاقب يف شرح خمتصر ابن احلاجب، أليب حممد بن عبد اهللا بن راشد البكري -9

القفصي، بكىن أبا عبد اهللا، كان فقيها فاضال حمصال وإماما متفننا يف العلـوم، واشـتغل ببلـده    

 تونس فأقام ا زمانا مالزما لالشتغال بالعلم، مث رحل إىل املشـرق فتفقـه   وحصل، مث رحل إىل

باإلسكندرية بالقاضي ناصر الدين األبياري تلميذه أيب عمرو بن احلاجب، وهو املـأذون لـه يف   

وكان حيضر عند الشيخ اإلمام تقي الدين بن دقيق العيـد يف  . )823(إصالح ابن احلاجب الفرعي

له تأليف كتاب الشهاب الثاقب يف شرح خمتصر ابن احلاجب، . حلاجب الفقهيإقرائه خمتصر ابن ا

، وكان حيا )هـ731(واستجازه شيخنا عفيف الدين املصري يف سنة إحدى وثالثني وسبعمائة 

  .مطبوع )824(يف زمن السلطان أيب احلسن املريين إىل تونس، ومل أقف على تاريخ وفاته

له تأليف شـرح  : ن عبد الرمحن بن عشر البغداديشرح خمتصر ابن احلاجب، حملمد ب-10

                                                           
 .340: الديباج ص) 820(
 .1/210: شجرة النور) 821(
 .337-336: الديباج ص) 822(
 .334: الديباج، ص) 823(
 .208-1/207: شجرة النور) 824(
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وله أجوبـة يف  ... خمتصر ابن احلاجب يف املذهب، وشرح خمتصر ابن احلاجب أيضا يف األصول

  .)825(اعتراضات البن احلاجب

شرح قطعة من خمتصر ابن احلاجب، حملمد أيب الفتح بن أيب احلسن علي بن أيب العطاء -11

طاعة القشريي املنفلوطي مث القوصي املنعوت بـالتقي املعـروف   وهب بن السمح مطيع بن أيب ال

وشرح قطعة من خمتصر اإلمام أيب عمرو بن .. ألف... بتقي الدين بن دقيق العيد املالكي الشافعي

احلاجب يف مذهب مالك ،وذكر يل شيخنا أبو عبد اهللا بن مرزوق أنه بلغه أن الشيخ تقي الدين 

تاب احلج والذي وقع يل منه إىل آخر التيمم يف جملد وأظنه بلغ وصل يف شرح ابن احلاجب إىل ك

، وتويف سنة اثنني وسـبعمائة  )هـ625(ولد سنة مخس وعشرين وستمائة ... إىل كتاب الصالة

  .)826( )هـ702(

وهو أبو الفتح حممد بن علي بن وهـب القشـريي املصـري    : يضيف احلجوي يف كتابه

ومل : لكي الشافعي،وصفه السبكي بأنه اتهد املطلـق، قـال  املشهور بتقي الدين دقيق العيد املا

خيتلف الشيوخ أنه املبعوث على رأس السبعمائة، تفرد باملشاركة يف العلوم والرسـوخ يف علـم   

  .احلديث واألصول العربية

رحل للحجاز والشام ومسع من كثري وألف تآليف مهمة لشرح العمدة وكتاب اإلملـام يف  

حه شرحا عظيما مل يكمل وشرح خمتصر ابن احلاجب يف الفقه مل يكمل، أحاديث األحكام وشر

وهو شيخ املالكية وله مزية يف إزالة النعرة بـني املـذاهب؛   . وهو أول من افتض بكارته وغريها

حيث كان خيشى على مذهب مالك والشافعي معـا جـزاه اهللا خـري اجلـزاء وتـويف سـنة       

  .)827(هـ702

علي بن هالل الربعي نسبة إىل ربيعة الفرس بن نزار بن  شرح خمتصر أمحد بن عمر بن-12

شرح ابـن  : وله تآليف عديدة، منها. )828(سعد بن عدنان، إمام عامل، فاضل متفنن يف علوم شىت
                                                           

 .333: الديباج ص) 825(
 .189: ، شجرة النور ص325-324: نفسه، ص) 826(
 .4/70: الفكر السامي) 827(
 .82: الديباج ص) 828(
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لطوله، احلاجب الفقهي يف مثانية أسفار كبار، وكان قد شرحه شرحا مطوال،  مث تركه فلم يكمله 

، وله شرح على كافية ابن احلاجب يف العربية مل يكمله، وعلى خمتصر ابن احلاجب األصلي شرحان

رفع اإلشـكال  "مساه  وله تآليف مستقلة على األشكال األربعة اليت يف خمتصر ابن احلاجب األصلي،

  .)829( )هـ795(تويف سنة مخس وتسعني وسبعمائة ". عما يف املختصر من األشكال

له مسائل اخلالف، وشرح . فافشرح خمتصر حملمد بن جعفر البصري املعروف باخل-13

  .)830(خمتصر ابن عبد احلكم الكبري

وقد ألف يف مسائل اخلالف، وشرح خمتصر أيب .. شرح خمتصر أليب عبد اهللا الواسطي-14

  .)831( ...الصعب الزهري

أبو الروح عيسى بن مسعود املنكاليت الزواوي، الفقيه اإلمام املتفنن يف كـثري مـن   -15

ظ خمتصر ابن احلاجب يف ثالثة أشهر ونصف، شرح خمتصر ابن احلاجـب  حف.. العمدة... العلوم

هـ، وتويف سنة ثالثة عشر وسبعمائة 664مولده سنة ... الفرعي، بلغ فيه الصيديف سبع جملدات

  .)832( )هـ713(

شرح خمتصر التفريع ... شرح خمتصر أليب حممد عبد اهللا بن حممد بن أيب القاسم املدين-16

  .)833(هـ769هـ، وتويف سنة 693مولده سنة ". كفاية الطالب" البن اجلالب، مساه

، )هـ1136.ت(شرح خمتصر أيب زيد عبد الرمحن السوسي، حملمد بن حممد امليويل -17

  .)834(1833، رقمه 26س -149: ، قياسه5.21×29خطه مغريب م

  .)835(يوجد بزاوية تنغملت ببين مالل. شرح خمتصر السنوسي، للحسن بن حممد السراج- 18

                                                           
 .83: نفسه، ص) 829(
 .6/201: املدارك) 830(
 .6/201: نفسه) 831(
 .183-182: ، الديباج1/219: شجرة النور) 832(
 .1/203: شجرة النور) 833(
 .2/167: الوطنية، تونسفهرس خمطوطات دار الكتب ) 834(
 .32: الئحة املخطوطات بزاوية تنعملت بين مالل ص) 835(
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: ، قياسـها 18/14.حاشية حممـد بـن حسـني اللقـاين، خطـه مغـريب، م      -19

  .)836(24.917س.90

ك شرحه 568:شرح اختصار املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب، ملؤلفه الزقاق، رقمه-20

احلمد هللا حق محده والصالة والسالم : أوله. هـ995الشيخ أمحد بن علي املنجور، املتوىف  سنة 

، 27/21: ، مقياسـه 52إىل  1يف جمموع من ص  52عدد الصفحات . هعلى حممد نبيه وعبد

  .)837(3/60: انظر سلوة األنفاس. ، اخلط مغريب وسط، أوراقه متآكلة25مسطرته 

واعلم أن املاء على أربعة أقسام، طاهر مطهـر بـال   : شرح خمتصر األخضري، أوله-21

املبارك على خمتصر الشـيخ   كمل الشرح: آخره. كراهة وطاهر مطهر بكراهة وطاهر عنه مطهر

كان .. سيدي الصغري األخضري، نفعنا اهللا بربكاته على يد الفقري إىل اهللا حممد بن حممد ابن عطية

وكان الفراغ منه يوم األربعاء عند الـزوال يف أواخـر   . اهللا له وأبقاه وجعل اجلنة متقلبة ومثواه

  .تصر طويل، خطه مغريب مقروءخم. كتاب الصيام: أقسام الطهارة، وآخره: أوله... شهر

أوله بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آلـه  : نسخة أخرى-22

وصحيه وسلم تسليما، احلمد هللا بارئ النسم وباعث الرسل باهلدى وديـن احلـق إىل األمـم،    

أن ال إلـه إال  وأشكره على ما أسدى من النعم وعلى ما دفع عنا تبارك وتعاىل من النقم، ونشهد 

اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله املبعوث إىل العرب والعجم شهادة أحـد مـن   

  .كتمها يوم جيمع اهللا األمم

أبان اهللا لنا وهلم معامل التحقيق وسلك بنا وم أوضح -أما بعد، فقد سألين بعض اإلخوان 

بت إىل ذلك طالبا من اهللا اإلعانة على خمتصرا حمتويا على كثري من فروض األعيان، فأحب -طريق

  .ذلك فأقول باهللا التوفيق

يقول العبد الفقري إىل اهللا تعاىل صغري بن ابن عامر األخضري، قد انتهى ما قصدت : آخره

اختصاره من بعض فروض األعيان وربنا املسؤول أن جيعله خالصا لوجهه واحلمد هللا رب العاملني 

                                                           
 .1/177: فهرس خمطوطات املكتبة الوطنية تونس) 836(
 .3/113: الفهرس املوجز ملخطوطات عالل الفاسي) 837(
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  .)838(ا حممد وآله وصحبه وسلم تسليماوصلى اهللا على سيدنا وموالن

ورقة من حجم كبري، معدل ) 30(يقع املختصر الفقهي لألخضري يف : وصف املخطوط

سطرا يتضمن الطهارة والغسل والوضوء وأوقات الصالة والصالة والزكاة ) 25(السطر يف الورقة 

ع يوجد باحلزانـة  والصوم واحلج، يكتب العناوين باألمحر، خطه مجيل مغريب، يوجد ضمن جممو

  .)839(1180احلسنية، رقم 

  .280حاشية على خمتصر حلولو، يوجد خبزانة ابن يوسف مراكش حتت رقم -23

شـرح املختصـر حملمد بن أمحد اجلنـان الفاسي، يوجد خبزانة ابن يوسف مراكش -24

  .)840(293رقم 

بالصغري مكربا شرح التهذيب أليب احلسن الصغري علي بن عبد احلق الزرويلي، الشهري -25

  .)841(هـ719ومصغرا، له التقييد على شرح ذيب املدونة للرباذعي، تويف سنة 

هـ، له شرح ابـن  740شرح ابن احلاجب حملمد بن إبراهيم التتائي املتوىف بعد سنة -26

  .)842(احلاجب

شرح ابن احلاجب أليب زيد عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا التلمساين، املتوىف سـنة  -27

  .)843(هـ، له شرح ابن احلاجب الفرعي743

حاشية ابن احلاجب أليب عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد القرشي التلمساين الشـهري  -28

: هـ، له حاشية على خمتصر ابن احلاجب الفرعي، قال عنها ابن خملوف756باملقري املتوىف سنة 

  .)844(«حاشية بديعة على خمتصر ابن احلاجب الفرعي»

                                                           
 .11820، رقمه باخلزانة احلسنية 30: خمتصر األخضري، ورقة) 838(
 نفسه، ورقة) 839(
 .، طبعة وزارة األوقاف4-3: ت خبزانة ابن يوسف، صالئحة املخطوطا) 840(
 .2/439: ، درة احلجال215: شجرة النور، ص) 841(
 .81: توشيح الديباج، ص) 842(
 .1/810: ، احللل السندسية219: شجرة النور ص) 843(
 .1/232: شجرة النور) 844(
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ابن احلاجب خلليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين اجلنـدي املتـوىف   شرح خمتصر -29

  .)845(هـ، له خمتصر يف الفقه املالكي، وله التوضيح شرح به خمتصر ابن احلاجب767

هـ، له شـرح خمتصـر ابـن    775أبو زكرياء حيىي بن موسى الرهوين املتوىف سنة -30

  .)846(احلاجب

ن مرزوق التلمساين الشهري باخلطيب املتوىف سنة أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أمحد ب- 31

  .)847("إزالة احلاجب لفروع ابن احلاجب"هـ، له شرح على فروع ابن احلاجب مساه 781

هـ، له شـرح خمتصـر ابـن    799ابن فرحون أبو الوفاء برهان الدين املتوىف سنة -32

  .طبع )848(كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب"احلاجب الفرعي مساه 

أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد بن عطاء اهللا بن عوض الزبريي اإلسكندري املتوىف -33

  .، وله تعليق على ابن احلاجب)849(هـ، له شرح األصلي ابن احلاجب الفقهي801سنة 

رام بن عبد اهللا بن عبد العزيز بن عمرو بن عوض بن عمرو، له شرح خمتصر خليل -34

  .)850(805يف سنة ، تو)صغري -متوسط -كبري(

هــ، لـه   806أبو عبد اهللا حممد بن علي، عرف بابن عالق الغرناطي املتوىف سنة -35

  .)851(شرح على خمتصر ابن احلاجب الفرعي يف عدة أسفار

األداء "هـ، له شرح ابن احلاجب مساه 814حممد بن عبد الرمحن الفاسي املتوىف سنة -36

  .)852("الواجب يف اصطالح ابن احلاجب

هـ، له شـرح خمتصـر   823قْفَهِسي عبد اإلله بن مقداد بن إمساعيل املتوىف سنة األ-37
                                                           

 .219: ، شجرة النور ص116-115: الديباج ص) 845(
 .1/69: املوسوعة املغربية) 846(
 .1/69: ، املوسوعة املغربية1/236: شجرة النور) 847(
 .2/368: ، إيضاح املكنون1/18: ، هدية العارفني2/1625: كشف الظنون) 848(
 .1/224: شجرة النور) 849(
 .2/249: ، الفكر السامي1/227: نفسه) 850(
 .210: ، توشيح الديباج ص5/341: ، تاريخ األدب العريب لربوكلمان1/247: شجرة النور) 851(
 .209: ، توشيح الديباج ص1/240: شجرة النور) 852(
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  .)853(انتهت إليه الرئاسة املالكية مبصر. خليل

القاضي مجال الدين أبو احلسن يوسف بن خالد السيوطي البسـاطي املتـوىف سـنة    -38

  .)854(له شرح خمتصر خليل. هـ829

هـ، له شـرح التهـذيب   834ملتوىف سنة أبو القاسم بن عيسى الشهري بابن ناجي ا-39

  .)855(للرباذعي

هـ، له شرح ابن احلاجـب  842أبو عبد اهللا أمحد بن البساطي الطائي املتوىف سنة -40

  .)856(الفرعي، مل يكمله

حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق التلمساين، يعـرف بـابن   -41

  .)857(ليل وشرح فروع ابن احلاجبله شرح خمتصر خ. هـ843مروزي، املتويف سنة 

هـ، له شرح خمتصر ابن احلاجب، وهـو شـرح   844حممد بن عمار املتوىف سنة -42

  .)858(خمتصر كتب منه إىل باب النكاح وقطعه من آخره

أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد الرمحن املغرادي التلمساين املعروف بـابن زاغـو   -43

: قال ابن خملوف. )859(يل من األقضية إىل آخر الكتابهـ، له شرخ خمتصر خل845املتوىف سنة 

له شرح عظيم على ابن احلاجب الفرعي يف غاية احلسن واالستيفاء واجلمـع، مـع التحقيـق    »

والبحث، يف ألفاظ املنت إفرادا وتركيبا، مما يدل على سعة علمه وقوة إدراكه وفهمـه، وجـودة   

  .)860(«نظره، وإمامته يف العلوم

له شرح ابن احلاجب . هـ847بن الشيخ حممد القلشاين املتوىف سنة أبو حفص عمر -44
                                                           

 .1/240: شجرة النور) 853(
 .1/241: نفسه) 854(
 .1/309: ، النجوم الزاهرة1/244: نفسه) 855(
 .7/245: ، شذرات1/241: شجرة النور) 856(
 .6/279: ، شذرات الذهب5/331و 331-2/84: تاريخ األدب العريب) 857(
 .214: توشيح الديباج ص) 858(
 .118: ، الديباج ص1/254: شجرة النور) 859(
 .246-1/245: شجرة النور) 860(
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، مجع فيه ما ذكره ابن عبد السالم واملشدايل وابن راشد وابن هـارون وخليـل يف   )861(الفرعي

  .)862(ويضيف إىل ذلك يف كالم غريهم من علماء املذهب. شروحهم على املختصر

هـ، له شرح خمتصر 848توىف سنة أبو القاسم حممد بن حممد بن سراج الغرناطي امل-45

  .)863(خليل، اعتمده املواق

هـ، له خمتصر من شرح 853حممد بن حممد بن إمساعيل املغريب الغرناطي املتوىف سنة -46

  .)864(ابن مرزوق للشيخ خليل

هـ، له 857أبو إسحاق القسطنيت إبراهيم بن فايدة بن موسى بن هالل املتوىف سنة -47

  .)865(تضر الشيخ خليلتسهيل السبيل يف شرح خم

هـ، له بغية الراغـب  857أبو القاسم حممد بن حممد بن علي النويري املتوىف سنة -48

وشرح خمتصر ابـن احلاجـب   »: قال عنه ابن خملوف. )866(شرح به خمتصر ابن احلاجب الفرعي

  .)867(«بغية الراغب، وعلى أصله، لكنهما يف املسودة: الفرعي مساه

هـ، له شرح خمتصر 863مد بن عبد اهللا القلشاين املتوىف سنة أبو العباس أمحد بن حم-49

  .)868(ابن احلاجب الفرعي يف سبعة أسفار

هـ، له اختصـار  866أبو عبد اهللا حممد بن أيب القاسم املشدايل البجائي املتوىف سنة -50

ملتعلقة واختصر أحباث ابن عرفة اليت يف خمتصره ا. البيان البن رشد وقيمه على مسائل ابن احلاجب

                                                           
 .1/652: ، احللل السندسية1/245: نفسه) 861(
، طبعة دار الكلمـة للنشـر   51أمهات الكتب الفقهية، للدكتور أبو الزنبري عبد السالم أمحد فيغو، ) 862(

 .1997والتوزيع، مصر املنصورة، طبعة 
 .4/259: الفكر السامي) 863(
 .1/248: شجرة النور) 864(
 .1/262: نفسه) 865(
 .221: ، توشيح الديباج ص1/243: نفسه) 866(
 .1/243: شجرة النور) 867(
 .1/258: ، شجرة النور16: ، رحلة القلصادي ص118-116: نيل االبتهاج ص) 868(
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ذو وجاهة عند ) …(»: قال عنه التنبكيت. )869(بكالم ابن شاس وابن احلاجب وشرحه مع زيادة

صاحب تونس، كمل تعليقله الوانوغي على الرباذعي، واستدرك ما صرح فيه ابن عرفة يف خمتصره 

  .)870(«بعدم وجوده

 سـنة  أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عيسى العقدي الزنـديوي التونسـي املتـوىف   -51

  .، له شرح خمتصر خليل)871(هـ874

هــ، أو  875أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب اجلزائري املتوىف سنة -52

  .)872(شرح ابن احلاحب الفرعي يف جزءين. هـ876

هـ، شـرح  877برهان الدين الدفري إبراهيم بن حممد بن أمحد املقري املتوىف سنة -53

  .)873(خمتصر ابن احلاجب

هـ، له تقاييد 886عبد العزيز بن عبد العزيز اللمطي املكناسي امليموين املتوىف سنة -54

  .)874(على املختصر

هـ، لـه  889نور الدين أبو احلسن علي بن عبد اهللا الشهري بالسنهوري املتوىف سنة -55

  .)875( )مل يكمله(شرح خمتصر خليل 

هـ، له شرح 891وىف سنة القلصادي أبو احلسن علي بن حممد بن علي القرشي املت-56

  .)876(خمتصر خليل

هـ، شرح خمتصـر  894أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم التريكي التونسي املتوىف سنة -57

                                                           
 .160: توشيح الديباج ص) 869(
 .539-538: نيل االبتهاج، ص) 870(
 .1/259: شجرة النور) 871(
 .120: ، توشيح الديباج ص1/264: هنفس) 872(
 .49: ، توشيح الديباج ص1/257: شجرة النور) 873(
 .270: جذوة االقتباس ص) 874(
 .1/258: شجرة النور) 875(
 .2/266: ، تاريخ األدب العريب لربوكلمان1/261: نفسه) 876(
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  .)877(ابن احلاجب الفرعي

أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن عبد احلق اليزليطي، عرف حبلولو القروي املتـوىف  -58

  .)878( )كبري وصغري(هـ، شرح خمتصر خليل 895سنة 

هـ، مساه التاج واإلكليـل  897املواق حممد بن يوسف بن أيب القاسم املتوىف سنة -59

  .)879(ملختصر الشيخ خليل

هـ، شرح خمتصر الشيخ 899زروق أبو العباس أمحد بن حممد بن عيسى املتوىف سنة -60

  .)880(خليل

هــ، شـرح خمتصـر    910أبو إسحاق إبراهيم بن هالل السجلماسي املتوىف سنة -61

  .)881(ليلخ

هـ، له شرح خمتصر ابن 902القلتادي داود بن علي بن حممد القلتاوي املتوىف سنة -62

  .)882(احلاجب وشرح خمتصر خليل

هـ، شرح خمتصـر  909حممد بن عبد الكرمي بن حممد املغيلي التلمساين املتوىف سنة -63

  .)883("افهام األجنال"شرح بيوع اآلجال البن احلاجب مساها . خليل مساه املغين

هـ، له تقييـد علـى   912علي بن قاسم حممد التجييب الشهري بالزقاق املتوىف سينة -64

  .)884(املختصر اخلليلي

الونشريسي أبو العباس أمحد بن حيىي بن حممد بن عبد الواحد التلمساين، املتوىف سنة -65

                                                           
 .1/260: شجرة النور) 877(
 .1/259: نفسه) 878(
 .345: ، نيل االبتهاج ص2/263: ، الفكر السامي262-1/261: نفسه) 879(
 .1/267: شجرة النور) 880(
 .348: ، ملحق بروكلمان ص1/268: نفسه) 881(
 .117-116: ، نيل االبتهاج امش الديباج ص1/258: شجرة النور) 882(
 .4/125: ، اإلعالم للمراكشي6/216: األعالم) 883(
 .1/274: شجرة النور) 884(
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  .)885(ارله شرح خمتصر ابن احلاجب، وتعليق على ابن احلاجب الفرعي يف ثالثة أسف. هـ914

هـ، له مدرج الراغـب يف  917أبو احلسني علي بن ميمون الصنهاجي املتوىف سنة -66

  .)886(شرح ابن احلاجب

. هـ920جالل الدين أبو زيد عبد الرمحن بن حممد الشهري بابن قاسم، املتوىف سنة -67

  .)887(له شرح قطعة على املختصر، قدر العبادات

هـ، له شـرح بعـض ألفـاظ    931وىف سينة أبو العباس أمحد بن علي الزقاق املت-68

  .)888(خليل

هــ، لـه   939نور الدين أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن خلف املتوىف سينة -69

  .)889(شرح خمتصر خليل

تلك بعض الشروح اليت توصل إليها البحث، وهي شروح ظهرت يف وقت معني،وخاصـة  

يف هذه الشروح أا تنصب أساسا على ولعل ما يلفت النظر . يف القرن اخلامس اهلجري وما يليه

املختصرات من القرن السادس اهلجري؛ حيث رأينا عددا غري قليل من شـروح خمتصـر ابـن    

واستمر احلال على ذلك إىل بزوغ فجر القرن السابع اهلجري؛ حيث ظهـر خمتصـر   . احلاجب

مال جـل  خليل، فسرق األضواء بدوره، وأخذت الشروح تقتصر على هذا املختصر الذي اسـت 

وال مرية يف ذلـك؛  .. فهو أمجع كتاب يف الفقه املالكي مع االختصار»الشراح ونال عناية فائقة؛ 

كتـاب صـغر   ... ففيه خالصة ابن احلاجب مع مجعه ملا تركه مما احتوت عليه الكتب األمهات

  . )890(«حجمه، وكثر علمه، ومجع فأوعى، وفاق أضرابه جنسا ونوعا

مـا هـي   : ث، ألنه سيأيت احلديث عنه، وإمنا أريد أن أتسـاءل وال أريد أن أسبق األحدا

                                                           
 .1/274: ر، شجرة النو136-135: نيل االبتهاج ص) 885(
 .5/27: ، األعالم2/320: طبقات احلضيكي) 886(
 .1/270: شجرة النور) 887(
 .1/274: نفسه) 888(
 .1/272: نفسه) 889(
 .41: هـ، ص1419، سنة 41: جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد) 890(
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املؤلفات اليت ظهرت يف زوائد املختصرات؟ وإىل أي حد أسهم العلماء يف إثراء املذهب املـالكي  

  ذا النوع من املختصرات؟

  .سؤاالن سيجيب عنهما الفرع املوايل

  
  زوائد املختصرات: الفرع الرابع

ت كان الشغل الشاغل لدى الفقهاء والعلماء؛ حيـث انكـب   الشك أن العناية باملختصرا

إال أن دراستهم مل تصل بعـد إىل مـا   . عمل هؤالء يف دراسة كل شاذة وفاذّة عن املختصرات

توصلت إليه بعض الدراسات العلمية اليت تنصب أساسا على تنوير الرأي العام يف اجلوانب املهمة 

  . يف املختصرات

ختصرات من املواضيع اليت مل حتظ بعناية كبرية لدى الفقهاء على وسيبقى موضوع زوائد امل

إال أن إبـراز زوائـد املختصـرات    . الرغم من جمهودات يف االختصار والشرح والتعليق عليها

ودراستها دراسة علمية يبقى من املواضيع اليت حتتاج إىل تكثيف اجلهود وإبراز جوانب مهمة من 

صرات تضم زوائد خمتلفة، ولكن جنهل كل شيء عـن هـذه   ذلك وخاصة أننا جند بعض املخت

الزوائد؛ ذلك أن املؤلِّف نفسه أحيانا قد ال يوضح ما زاده يف املختصر، يضاف إىل هذا شـرحه  

املصادر التارخيية اليت ال تفيد الباحث عن تفاصيل عن الزائد يف املختصر مما يشكل عقبة يف طريقه 

  . وما زاد فيهإلعطاء تفاصيل مدققة عن املختصر 

وقلما جند احلديث عن الزوائد الفقهية يف املختصرات، بل تكتفي كتب التراجم وكتـب  

الفقه بذكرها دون تفصيل يف املوضوع ألسباب، أمهها التقليد يف النقل وعدم البحث عن احلقيقة، 

قـف  على أي كيفما كانت األسباب واملسببات فإن أهم أصحاب الزوائد يف املختصرات اليت تو

  : عليها البحث هم كما يأيت

له تواليف يف خمتصر ابن عبـد  ... حممد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم بن أيب زرعة الربقي-1

ـ 249(تويف سنة تسع وأربعني ومـائتني  . احلكم الصغري، زاد فيه اختالف فقهاء األمصار  )هـ
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  .)892( …، وله كتاب يف التاريخ ويف الطبقات ويف رجال املوطإ)891(

له كتاب زاد فيه على املختصر الصـغري  … د بن عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعنيحمم-2

  .)893(هـ268تويف سنة .. ألبيه زاد فيه خالف الشافعي وأيب حنيفة، واختصار كتاب أشهب

بكر بن العالء القشريي أبو الفضل، بصري، خرج عنها واحد، فـأردك ـا رئاسـة    -3

جليلة، اختصر كتاب القاضي إمساعيل وزاد عليه، ولـه   ألف كتبا. عظيمة، أثىن عليه غري واحد

كتاب الرد على املزين، وكتاب األشربة رد على الطحاوي، وكتاب أصـول الفقـه، وكتـاب    

تـويف سـنة   . القياس، وكتاب من مسائل اخلالف، وكتاب الـرد علـى القدريـة وغريهـا    

  .)894(هـ344

فاس وإمامها، اإلمام الزاهد الذي أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن حممد اهلواري، قاضي -4

يضرب به املثل بورعه وعدله، أخذ عن ابن أيب زيد القريواين وأخرج زيادات خمتصرة على املدونة 

ومن ورعه، مل يثبت أنه عامل أحدا بفاس، . وكان شديدا يف أحكامه، أقام حدود القتل فما دونه

من مكناسة وامرأته تغزل ثيابه ومل يوجد يف بل كان القمح يأتيه من بلده هوارة واإلدام يشترى له 

تركته سوى حصري الصالة وإناء الوضوء ومصحف التالوة، ويف األنيس أنه تويف سـنة إحـدى   

  .)895(وإين ألعده من اددين على رأس املائة بقطره. رمحه اهللا) هـ401.ت(وأربعمائة 

 املختصر،ولد سنة اثـنني  أخرج زوائد أيب حممد يف... أبو عبد اهللا بن فرج ابن الطالع-5

  .)896( )هـ402.ت(وأربعمائة 

ألف وأخرج زوائـد أيب حممـد يف   : أبو عبد اهللا حممد بن فرج املعروف بابن الطالع-6

                                                           
 .181-4/180: ترتيب املدارك) 891(
 .د3928: ، رقمه باخلزانة العامة78: طبقات املالكية ص) 892(
 .89: نفسه ص) 893(
 .5/270: ، ترتيب املدارك206: ، طبقات املالكية ص3/132: الفكر السامي) 894(
 .3/146: الفكر السامي) 895(
 .181-8/180: ، ترتيب املدارك123: شجرة النور ص) 896(



  فهرس األحاديث النبوية    

750   

  .)897(هـ404هـ، مولده سنة 497املختصر، تويف سنة 

تلك أهم زوائد املختصرات اليت توقف عليها البحث؛ فهي كلها ال ختـرج عـن إطـار    

ا ال حتمل تفاصيل مدققة باستثناء زوائد خمتصر حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم املختصرات، أل

الذي ذكر أنه زاد على خمتصر والده خالف الشافعي وأيب حنيفة، أما بقية الزوائد فلم تستطع أن 

  . متيز ما زاده أصحاا

تزخر ا كتب وعلى أي فإن هذه الزوائد تعترب ثروة فقهية أخرى من الثروات الفقهية اليت 

املذهب، إال أا حتتاج إىل حبث مدقق لدراستها دراسة علمية تثري املكتبات املالكية،إال أن العائق 

الكبري لذلك أن جل املختصرات وزوائدها مازالت مفقودة تبقى تلوكها ألسنة املصادر واملراجـع  

  .دون أن تظهر إىل الوجود

  ات واحلواشي يف الفقه املالكيظاهرة اختصار شراح املختصر: الفرع اخلامس
ومما جتدر اإلشارة إليه، وحنن نتحدث عن ظاهرة التدوين لدى املتـأخرين، أن املالكيـة مل   

تعرف كتبهم الفقهية احلواشي على الشروح إال يف العصور املتأخرة، فقد ذكر اجلربوين يف تارخيه 

هـ؛ فقـد  1189الكي سنة أن أول من خدم تلك الكتب باحلواشي هو الشيخ علي العدوي امل

وحاشـية  … ألف كثريا منها على كتب املالكية، منها حاشية ابن تركي، وحاشية علي الزرقاين

على شرح أيب احلسن على الرسالة، وحاشية على اخلرشي، وحاشية أخرى يف شرح الزرقاين على 

  . )898(املختصر

ليف الشيخ حممـد بـن   واحلق أن الشيخ العدوي مسبوق يف هذا العمل؛ فقد سبقه يف التأ

، والشيخ أمحد بابا التنـبكيت  "شفاء الغليل يف حل فقه خليل"حباشية مساها ) هـ919.ت(غازي 

حباشية مساها منت اجلليـل علـى خليـل، والشـخ مصـطفى الرماضـي       ) هـ1032.ت(

  .)899(حباشية يف شرح التتائي على املختصر) هـ1136.ت(
                                                           

 .285: طبقات املالكية، ورقة) 897(
 .1/477 :تاريخ عجائب اآلثار يف التراجم واألخبار، لعبد الرمحن اجلربيت) 898(
االختالف الفقهي يف املذهب املالكي مصطلحاته وأسبابه، رسالة دبلـوم الدراسـات العليـا يف دار    ) 899(

 .97: عمر اجليدي، ص: احلديث احلسنية، إعداد عبد العزيز بنصاحل، حتت إشراف
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هذه الظاهرة مل يعرفها الفقه املـالكي إال يف   وعلى أي فإن جل املراجع التارخيية ذكرت أن

القرن الثاين عشر اهلجري مع اختالف يف ذلك، إال أن اهلدف األساس يف ذلـك إثـارة هـذه    

الظاهرة، وخاصة ظاهرة اختصار الشراح بعضها بعضا، سيما وحنن يف معاجلة ظاهرة املختصرات، 

وقد وقف البحث على بعض املصنفات اليت  مما حتم علينا إبراز هذه الظاهرة يف اختصار الشراح،

  :تتدرج يف هذا الصدد، وهي كاآليت

اختصار شرح املختصر الصغري البن عبد احلكم البن أيب زيد القريواين املتـوىف سـنة   -1

  .ستأيت ترمجته. )900(هـ386

إبراهيم بن خلف القيسي، عرف بابن نشأ اختصر شرح الشهاب البـن الوحشـي،   -2

أخذ عن الصديف وغالب بن عطية وأيب احلسن امليافش وأيب حممد بن السيد . بهوالعقد البن عبد ر

له نظم ونثر، وكان حيا سنة مخسة ومخسني . كان من أهل الفقه واألدب والتاريخ. وابن سبعني

صح من صلة ابن الزبري زاد ابن احلضرمي يف فهرسته، تويف يف حدود ) هـ555.ت(ومخسمائة 

  .)901( )ـه570(السبعني ومخسمائة 

أبو العيش عمار بن سعيدان فاق يف عصره على األقران وساد األعيان فال يدانيـه دان  -3

واحد الدهر يف معرفة العلوم وحسن التقرير سيما الفقه فإنه حامل لوائه ومبسائله خـبري، كـان   

له تآليف، منها اختصار شرح ابن نـاجي علـى املدونـة    ... فصيح العبارة مليح اهليئة والشارة

  .)902(هـ1304تويف سنة . اختصارا بارعا ودعي لقضاء القريوان وامتنع

إىل جانب اختصار الشروح، فقد برزت ظاهرة أخرى ال تقل أمهية عن سابقتها، ويتعلـق  

األمر بظاهرة اختصار احلواشي، وهي ظاهرة طفت على السطح يف عصور متأخرة، ولعل أبا عبد 

لـه  . الفهامة الكـبري الصـيت   )903(لكثري من الفنون القدوة العالمة اجلامع.. اهللا حممد بن املدين

تآليف، منها اختصار حاشية الرهوين على املختصر وحاشية على شرح بنـيس علـى فـرائض    
                                                           

 .5/20: ترتيب املدارك) 900(
 .35: نيل االبتهاج ص) 901(
 .1/413: شجرة النور) 902(
 .430-1/429: نفسه) 903(
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إال أن منهم من . أول من اعتىن بظاهرة اختصار احلواشي )904(هـ1302تويف سنة … املختصر

تصرات، غري أا مل تعرف نشاطا باحلجم يرى أن ظاهرة احلواشي ظهرت متأخرة باملقارنة مع املخ

  . الذي ظهرت به املختصرات

إال أن الرأي الذي أرى أن الصواب جبانبه أن هذه الظاهرة ظهرت يف القرن السادس ومـا  

يليه، وعرفت نشاطا مكثفا يف القرن الثاين عشر وما يليه، وخاصة يف ميدان انكباب املؤلفني على 

ون واملنظومات وغريها، على أن بعض الفقهـاء يـرى أن الفقـه    اختصار الشروح واختصار املت

املالكي مل يعرف اختصار احلواشي واختصار الشروح يف عصور متأخرة جدا باملقارنة مع املذاهب 

  .األخرى

على أي كيفما كانت األسباب واملسببات يف تأخري هذه الظاهرة يف املذهب املالكي فإـا  

لة أخرى من الدراسات الفقهية، واليت أثرت الفقه املالكي بـالرغم  أضافت إىل الفقه املالكي سلس

من أا مل تسلم من نقد الفقهاء واملختصني الذين يرون أن اقتحام هـذه الظـاهرة يف صـفوف    

  .املختصرات أساء إىل الفقه، وهذه املختصرات بشكل عام ألفها فقهاء من خمتلف األقطار

ن املختصرات وزوائدها، وظاهرة اختصار الشـراح  وبعد استعراضنا ما ميكن استعراضه م

ما هي جهود املغاربة واألندلسيني يف خمتصرات الفقه : واحلواشي يف الفقه املالكي، لنا أن نتساءل

املالكي؟ ما هو الدور الكبري الذي قام به األندلسيون يف اختصار املدونة؟ وما هـو أثـر ذلـك    

  وانتشاره على الغرب اإلسالمي؟

  .ة سيجيب عنها املبحث املوايلتلك أسئل

    

                                                           
 .1/430: نفسه) 904(
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  املبحث الثالث
  جهود املغاربة واألندلسيني يف خمتصرات الفقه املالكي

  

  

  متهيد

إن احلديث عن جهود املغاربة واألندلسيني يف املختصرات الفقهية يستلزم أساسا أن أشـري  

الـذين  " ذغوغ"ن أهل إىل أن علماء املغرب اعتنوا باملدونة عناية ما عليها من مزيد، حىت قالوا إ

انتشروا يف املغرب كان حيفظ املدونة منهم عن ظهر قلب ستة آالف وسبعمائة وستون رجـال،  

القاضي عياض والتنبكيت وغريهم عددا من حفاظها، ومنهم الشـيخ   ومخسمائة من النساء، وذكر

إـم ملـا    ابن إسحاق بن يعمور الغماري والفقيه أبو احلسن ابن عشرين أمالها من حفظه، حىت

  . وجدوا نسخة قوبلت عليها النسخة اليت أمالها من حفظه مل جيدوا بينهما اختالفا إال واوا وفاء

كما أن الفقيه عبد اهللا بن عيسى التاديل كتب املدونة من حفظه ملا أحرقهـا املوحـدون،   

شرحها عدد  والفقيه علي بن عبد اهللا املتيوي الغماري عرض املدونة يف يوم واحد من حفظه، وقد

كبري من الفقهاء املغاربة أوصل عددهم  الدكتور حممد يسف يف موضوع نشـر مبجلـة دعـوة    

التواصل العلمي بني جامعة القرويني واجلامعة الزيتونية بتـونس إىل اثـين   "حتت عنوان  )905(احلق

ئال مـن  يف حني جند عددا ها. عشر رجال، إال أنه مل يذكر من العلماء املغاربة الذين اختصروها

الفقهاء األندلسيني الذين أفرغوا جهدهم يف اختصارها والتعليق عليها، ولعل احلديث سيكشـف  

  . عن ذلك الحقا

  وإذا كان األمر كذلك، فما هي جهود املغاربة يف املختصرات الفقهية املالكية؟ 

  .ذلك ما سيتحفنا عنه الفرع املوايل

  
  

                                                           
 .103: ، ص1997/هـ1417، السنة الثامنة والثالثون، 327: جملة دعوة احلق، العدد) 905(
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  لفقهيةجهود املغاربة يف ملختصرات ا: الفرع األول
إن احلديث عن جهود املغاربة يف املختصرات يرتبط أساسا بذكر املسار التـارخيي الـذي   

عرفه املذهب املالكي؛إذ ال ميكن احلديث عن املغرب مبعزل عن اجلهات األخرى مـع العلـم أن   

وال »: مصدرهم واحد، وإمامهم ومؤلفام واحدة، يقول الدكتور حسن العبادي يف هذا الصدد

تصبح املدونة مبرتلة رفيعة عند مجيع فقهاء املذهب؛ حيث يعربون عنـها بـاألم لكتـب     غرو أن

اإلمام مالك، : أفكار أربعة من كبار العلماء اتهدين، وهم -على األقل-املذهب؛ فقد تداولتها 

  .كل هؤالء شاركوا فيها بصفة أو بأخرى. وأسد بن الفرات، وابن القاسم، وسحنون بن سعيد

أن ظهرت كتب أخرى على منواهلا يف الغرب اإلسالمي، فظهـر يف األنـدلس    ومل يلبث

وألف أبو عبد اهللا حممد العتيب ). هـ238.ت(كتاب الواضحة أليب مروان عبد امللك بن حبيب 

تلميذ ابن حبيب كتاب العتبية، املستخرجة، مجع فيها كل ما تقدم، فلقيت إقباال ) هـ255.ت(

  .كبريا عند أهل األندلس

خالل القرن الرابع ظهر اإلمام مالك الصغري، وهو االسم الذي يطلق على ذلـك العـامل   و

املدونة والواضـحة  : فقام جبمع ما تقدم) هـ386.ت(الكبري أيب عبد اهللا بن أيب زيد القريواين 

وأضاف إليه ما كتب عن تلك األمهات من التعاليق فجاء كتابـه  . واملستخرجة يف كتابه النوادر

  .ا يف األصول والفروع، كما فعل الشيء نفسه أبو سعيد الرباذعي يف كتاب التهذيبجامعا مل

املستخرجة أو ) هـ520.ت(ويف أوائل القرن السادس اهلجري شرح أبو الوليد ابن رشد 

والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسـائل املسـتخرجة،    )906(العتبية ومسى شرحه البيان

المي ذه األمهات يدرسوا ويشرحوا ويعلقون عليها كما سبقت واستمسك أهل الغرب اإلس

  .اإلشارة إىل ذلك

متيزت للمذهب املالكي ثـالث  »: وقد خلص ابن خلدون كل ذلك؛ حيث قال يف مقدمته

طرق إحداها للقرويني وكبريهم سحنون عن ابن القاسم، واألخرى للقرطبيني وكـبريهم ابـن   

جشون وأصبغ، والثالثة للعراقيني، وقد امتزجت هذه الطـرق  حبيب عن مالك ومطرف وابن املا
                                                           

 .م1988/هـ1408وقد طبع هذا الكتاب بعناية الدكتور حممد حجي سنة ) 906(
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  .وتلخصت كلها يف خمتصر ابن احلاجب جامع األمهات واملختصر الفرعي

متتاز بذكر فقه الباب يف مسـائله املتفرقـة وبـذكر     -حسب قول ابن خلدون-وطريقته 

ر املائة السابعة عكـف  وملا ظهر باملغرب آخ. األقوال يف كل مسألة على تعدادها فجاء كالربنامج

وطلبـة املغـرب هلـذا العهـد يتـداولون قراءتـه       »: مث قـال ... عليه كثري من طلبة املغرب

  .كما سبقت اإلشارة إىل ذلك )907(…«ويتدارسونه

وقد شرحه مجاعة وباالستقراء مما ذكر، يتضح جليا أن جهود املغاربة يف املختصرات كان  

  :متواضعا ألسباب، أمهها

دراسات الفقهية تأخر كثريا لدى املغاربة باملقارنة مع القـريوان واألنـدلس   إن منهجية ال

والشرق لعقم منهجيتهم اليت الحظ ابن خلدون استيالء احلفظ على ملكة الفهم واحلوار لديهم؛ 

  . فقد نبغ فيهم طبقات من الفقهاء الكبار يف كل عصر من العصور السالفة

سة الفقه ومسايرة تطوره ووضع الشروح والتعـاليق  ومن خالل اهتمام هؤالء الفقهاء بدرا

واهلوامش على أمهات كتبه اليت أشرنا إىل بعضها سابقا اهتموا كذلك بظاهر احليـاة والوقـائع   

اليومية للمواطنني قصد إجياد احللول املناسبة هلا باذلني أقصى اجلهود يف ميدان تطبيـق القواعـد   

أن يساير األحداث والنوازل اليت تتزايد باستمرار مع  لفقهالفقهية يف إطار املذهب، وبذلك أمكن ل

  .تزايد العمران وتطور الزمان واملكان

وتتبعوا بتحر ونزاهة كل ما استجد من جمريات األحداث يف الشؤون الدينية واالجتماعيـة  

ففضوا املشكالت، وحلوا العويصات مبينني بذلك سعة الشريعة الستيعاب املستجدات، بـاحثني  

أقرب السبل للوصول إىل املصلحة العامة اليت تناسب الوسط املغريب، فنتج عن ذلك ظهور فقه عن 

  . )908(«يبحث عن املشاكل الطارئة يف اتمع

وباستقراء ما سبق يتضح جليا أن جهود املغاربة جهود متواضعة يف املختصـرات الفقهيـة   

                                                           
 فقه النوازل يف سوس، للدكتور احلسن العبادي، منشورات كلية الشريعة بأكادير، رسالة أطروحـة ) 907(

 .51-49: جامعية، ص
 .51: نفسه، ص) 908(
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اإلسالمي تنسب كلـها إىل األقطـار    ألسباب أمهها أن اجلهود املبذولة يف هذا الصدد يف الغرب

  . املغرب واألندلس والقريوان، على اعتبار أن القطر األندلسي جزء ال يتجزأ من املغرب: الثالثة

ولعل ما عرفت املدونة من اختصارات متنوعة من قبل الفقهاء واألندلسـيني والقـرويني   

تحدث مبجهوداتـه، وإن  وغريمها جهود مشتركة من الصعب مبكان عزل كل قطر على حدة وال

وصفهم باحلفظ دون الفهم، غري أن ذلك حيتاج إىل دليل؛ فقـد   -كما سبق-كان ابن خلدون 

ظهرت منهم ثلة من فطاحل الفقهاء اهتموا اهتماما كبريا بالفقه بصفة عامة، واملختصرات بصفة 

ولـه إىل  خاصة، وخري دليل على ذلك أم انكبوا على دراسة خمتصرات ابن احلاجب منـذ دخ 

  :كما أسوق هنا بعض الفقهاء املغاربة الذين هلم خمتصرات فقهية، وهم على التوايل. املغرب

هو الفقيه املشاور، أبو إسحاق املعـروف  : إبراهيم بن جعفر اللوايت يف عصر املرابطني-1

 بابن الفاسي، من أهل سبتة، اخذ عن شيوخ بلده، ولزم الفقيه أبا األصبغ بن سهل وكتب له يف

، وكان بصريا بالشروط والوثائق، بل مل يكن يف عصره من هو أقـوم  ...قضائه بطنجة وغرناطة

مجـادى   8وكانت وفاته يف . وألف ابن أيب زمنني فنحا فيه أحسن منحى... )909( ...عليها منه

  .)910(هـ513األوىل عام 

 علي يـن حيـىي بـن القاسـم    : أبو القاسم اجلزيري من فقهاء عصر املوحدين وهو-2

الصنهاجي، يكىن أبا القاسم وأبا احلسن، أصله من بالد الريف ونزل اجلزيرة اخلضـراء فنسـب   

إليها، كان فقيها متمكنا يشتغل بالتدريس وعقد الشروط، مث ويل قضاء اجلزيرة وكان متواضـعا  

كثري األوراد صاحب علم وعمل وله يف الشروط خمتصر مفيد جدا مسـاه باملقصـد احملمـود يف    

وهـو مـن   : لعقود، كَثُر استعمال الناس له جلودته وداللته على معرفته، قال ابن األبارتلخيص ا

  : مصادر حتفة احلكام البن عاصم، كما صرح بذلك يف خطبتها، حيث يقول
واملقـــرب ـــدفمنـــه املقي  ــب ــود واملنتخ ــد احملم  واملقِْص

                                                           
 .1/86: النبوغ املغريب يف األدب العريب، لكَنون) 909(
 .1/87: نفسه) 910(
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  .)911(سنة 60هـ، وهو ابن 585وتويف يف اجلزيرة يف شهر ربيع األول سنة 

  
  

  جهود األندلسيني يف اختصار املدونة: الفرع الثاين
يأيت كتاب املدونة يف املرتبة الثانية من حيث األمهية بعد املوطإ، لذلك نـال مـن العنايـة    

  .واإلطراء والتقدير ما مل تنله بقية كتب املالكية

ل فقهية حىت أصبح وهلذا اختار املغاربة مذهب املدونة ومتسكوا مبا ورد فيها من مسائ»…

تقرر مبا ذكرناه أن قول : قال ابن فرحون: املشهور يف اصطالح املغاربة يطلق على مذهب املدونة

ابن القاسم هو املشهور يف املذهب إذا كان يف املدونة، واملشهور يف اصطالح املغاربة هو مذهب 

  . )912(«املدونة، والعراقيون كثريا ما خيالفون املغاربة يف تعيني املشهور

قول مالك يف املدونة أوىل من : وفصل أبو احلسن الطنجي القول يف املشهور يف املدونة فقال

 -رمحـه اهللا –قول ابن القاسم فيها، وقول ابن القاسم أوىل من قول غريه ألنه أعلم مبذهب مالك 

إىل كما متت اإلشـارة   )913(وقول غريه فيها أوىل من قول ابن القاسم يف غريها، وذلك لصحتها

  .ذلك

وملا كانت املدونة ذه املرتبة عكف علماء األندلس على دراستها وحفظهـا وشـرحها   

إال إذا . واختصارها فال يرقى الفقيه عندهم إىل مرتلة الفقهاء املشاورين املعتمدة أقواهلم وآراؤهم

ن حافظا درس املدونة وحفظها، بل أكثر من هذا فقد اشترط والة األندلس لتولية القاضي أن يكو

، على أن العلماء منعوا على الفقيه لبس القلنسوة والصعود إىل املنرب إذا )914(للمدونة، مستظهرا هلا

  . )915(مل يكن حافظا للمدونة

                                                           
 .1/146: نفسه) 911(
 .1/50: تبصرة احلكام) 912(
 .1/50: نفسه) 913(
 .، بتصرف16-15: الديباج ص) 914(
لثالث اهلجري، رسـالة دبلـوم   ، واملدرسة املالكية باألندلس إىل اية القرن ا96: أسىن املسالك ص) 915(



  فهرس األحاديث النبوية    

758   

وتظهر مكانة املدونة من عناية علماء األندلس ا يف كثرة الطلبة الذين توجهوا حنو إفريقية 

روايتها عنه مباشرة، حىت إنه اجتمع مبدينـة الـبرية   قصد االلتقاء باإلمام سحنون ومساع املدونة و

وحدها مثانية من رواة سحنون يف وقت واحد، ويظهر أن عالقة األندلسيني باملدونة كانـت يف  

ومسـع منـه   وقت مبكر؛ فقد التقى الفقيه عبد اهللا بن حممد بن خالد بن مرتيل باإلمام سحنون 

هـ أول من أدخـل  246ن أيب الصلت املتوىف سنة األسدية قبل تكوينها، ويعد عثمان بن أيوب ب

  ). هـ272- 238(املدونة إىل األندلس وذلك يف عهد األمري حممد بن عبد الرمحن 

ومنذ ذلك احلني اهتم علماء األندلس باملدونة فاشتغلوا بتهذيبها واختصـارها وتسـهيلها   

الفقهاء الذين اشتغلوا باملدونة يف ومن أشهر . وجعلها يف متناول مجيع املهتمني بفقه السادة املالكية

وقد مر احلديث عن أغلبهم يف مبحث سابق، وال بأس أن نعيدهم علـى  -هذه احلقبة باألندلس 

  :، وهم-اعتبار ما قدموه خلدمة املدونة واملذهب املالكي واألندلس

إبراهيم بن عنجس بن إسباط الكالعي الزيادي، من أهل وشقة، اختصـر املدونـة يف   -1

  .)916(أجزاء وسهلهاعشرة 

، اهتم باملدونة واختصـرها قـال يف   )917(إبراهيم بن حيىي بن برون، من أهل طليطلة-2

  .)918(وذكر أن له اختصارا للمدونة وأنه كان ميلي على كاتبه من نوعني خمتلفني: املدارك

فضل بن سلمة بن حريز، كان من أوقف الناس على الروايات وأعـرفهم بـاختالف   -3

كان حافظا للفقه على مذهب مالك، بعيد الصيت فيه، شهد له بذلك كبـار  أصحاب مالك، ف

كان من أعلـم  »: األئمة وعلى رأسهم اإلمام أبو حممد بن حزم الظاهري، الذي أثىن عليه بقوله

وله عدة مصنفات يف الفقه على مذهب مالك، وله كتاب مجع فيـه  . )919(«الناس مبذهب مالك

                                                                                                                                                                          
 .1/277: ، والديباج1/37: ، وتاريخ ابن الفرضي2/388: الدراسات العليا بكلية اآلداب

 .91: ، الديباج ص4/471: املدارك) 916(
 .4/460: املدارك) 917(
 .4/460: نفسه) 918(
 .219: الديباج ص) 919(
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  .)921(فيه املدونة ، وكتاب اختصر)920(مسائل املدونة

حممد بن عبد اهللا بن عيشون، كان عاملا متقدما يف مذهب مالك، اختصر املدونـة إال  -4

  .)923)(922(كتاب املختلطة منها

له يف الفقه كتاب مشهور »: ، قال عياض)هـ299.ت(محديس بن إبراهيم اللخمي -5

  .)924(يف اختصار مسائل املدونة، رواه عنه مؤمل بن حيىي والناس

لـه  »: قال عيـاض ) هـ310.ت(ر املدونة للجبلي حممد بن أمحد أبو عبد اهللا خمتص-6

  .)925(«خمتصر حسن للمدونة

ولـه  »: األندلسي، قال عياض) هـ358.ت(ابن مساعد حممد بن رباح أبو عبد اهللا، -7

  .)926(«يف املدونة اختصار، كان مشهورا بطليطلة يدرس هلا أهلها

األندلسـي، قـال   ) هـ364.ت(د اهللا اخلوالين النحوي حممد بن عبد امللك، أبو عب-8

  .)927(«وله يف املدونة اختصار مشهور»: عياض

وله »: األندلسي، قال عياض) هـ384.ت(أبو قاسم بن الطحان إمساعيل بن إسحاق -9

  .)928( «يف املدونة اختصار املدونة

األندلسي، اختصـر كتـاب   ) هـ367.ت(ابن السليم حممد بن إسحاق أبو بكر -10

  .)929( «له كتاب اختصار املدونة»: ونة، قال عياضاملد
                                                           

 .219: نفسه ص) 920(
 .222-5/221: املدارك) 921(
مصطفى اهلروس، : نشأة وخصائص، إعداد: ية األندلسية إىل اية القرن الثالث اهلجرياملدرسة املالك) 922(

 .2/390: حتت إشراف الدكتور فاروق محادة، كلية اآلداب، دبلوم الدراسات العليا
 .2/390: نفسه) 923(
 .4/384: املدارك) 924(
 .184-5/183: نفسه) 925(
 .6/177: نفسه) 926(
 .7/20: نفسه) 927(
 .6/298: نفسه) 928(
 .289-6/280: نفسه) 929(
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ـ 399.ت(ابن أيب زمنني حممد بن عبد اهللا، أبو عبد اهللا -11 األندلسـي، قـال   ) هـ

املغـرب يف  "وكان حسن التأليف، مليح التصنيف، مفيد الكتب يف كل فن لكتـاب  »: اخلوالين

، كما قـال  )930(«"ه باتفاقاختصار املدونة وشرح مشكلها يف نكث منها ليس يف خمتصراا مثل

كما مت  )931(«هو أفضل خمتصرات املدونة وأقرا ألفاظ ومعاين هلا: ابن سهل: قال»: ابن خملوف

  .اإلشارة إىل ذلك

: األندلسي، قـال عيـاض  ) هـ460.ت(ابن مالك أبو مروان عبيد اهللا بن حممد -12

وله فيها خمتصـر حسـن    ورسخ يف مذهب مالك فاستظهر أم كتبه املدونة، ونبل يف تصريفها،»

مل يكن عند ابن مالك من الكتب إال فقه فيها معاين النحاس وخمتصره يف : مفضل، قال ابن سهل

  .متت اإلشارة إليه يف خمتصرات املدونة )932(«املدونة

: ، قـال عيـاض  )هـ474.ت(وللباجي كذلك كتاب املهذب يف اختصار املدونة -13

وألف الباجي املهذب يف . )933(«يف مسائل املدونة وهو اختصار حسن وكتاب خمتصر املختصر»

اختصر املدونة : قال شيخنا اللخمي: اختصار املدونة، قال الفاكهاين يف الفجر املنري، قال املازري

يريد يف مواجهـة ألفـاظ   : حنو اثنني وثالثني اختصارا ليس فيها أحسن من املهذب للباجي، قال

 زيد ال يلحق أحدها، وألف أيضا اختالفـات املوطـآت   املدونة وإال فمختصر أيب حممد ابن أيب

  .)934(وكتاب شرح املدونة وخمتصر املختصر يف مسائل املدونة

اختصار املدونة لعمار بن مسلم أيب حفص اللخمي األندلسي، درس املدونة وألـف  -14

  .)935(اختصار املدونة فزاد على اختصار الباجي زوائد، ولكنه مل يأخذ عنه

                                                           
 .1/101: شجرة النور) 930(
 .7/183: املدارك) 931(
 .137-8/136: املدارك) 932(
 .8/207، و8/137: نفسه) 933(
 .د3928، رقمه باخلزانة احلسنية 275طبقات املالكية ملؤلف جمهول، ورقة ) 934(
حلسن علـي بـن سـعيد    مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح مشكالت املدونة، أليب ا) 935(

علي ميهويب، حتت إشراف الدكتور أمحد الريسوين، رسالة دبلوم الدراسـات  : الرجراجي، تقدمي وحتقيق
 .1/62: العليا بكلية اآلداب، الرباط
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ف بن هالل البلنسي املعروف بالربيلي، مفيت بلنسية يف وقته ومن أهل خلف بن يوس-15

العلم واجلاللة ا، له كتاب يف شرح املدونة واختصار مساه التقريب، استعمله الطلبة يف املنـاظرة  

  . وانتفعوا به، عول فيه على نقل ابن أيب زمنني يف لفظ املدونة، وأخذ عليه أوهاما يف النقل

أكمل خلف كتابه دخلت منه نسخة صقلية، وعبد احلق ببلده قرأه ونظر إىل وذكر أنه ملا 

أقواله، واستحسنه وأراد شراءه فلم يتيسر له مثنه فباع حوائج من دراه واشتراه فغـال الكتـاب   

من أراد أن يكون فقيها فعليه : وتنافس فيه الناس عند ذلك، وكان أبو الوليد هشام بن أمحد يقول

روى عن أيب عمر بن امللودي وابن العطار واألصيلي، وكان مقـدما يف علـم   بكتاب الربيلي، 

، حدث عنه أبـو  )هـ443أو  444.ت(تويف سنة ثالث أو أربع وأربعني وأربعمائة . الوثائق

  .)936(داود املقري املؤيد

أولئك أهم العلماء األندلسيون الذين هلم عناية قصوى باملدونة، وقد تساءل عدد غري قليل 

فقهاء عن هذا الكم اهلائل من الفقهاء األندلسيني الذين اختصروا املدونة، وقد أثـار هـذا   من ال

االهتمام تساؤالت عند الفقهاء العراقيني الذين يرون أنه مل حيظ أي كتاب من كتـب أمهـات   

  . املالكية مبا حظيت به املدونة عند هؤالء

جيب أال حييد عـن أذهاننـا أن    وأعتقد أن اجلواب مر يف مطلع هذا الفرع، غري أن الذي

علماء املالكية العراقيني مل تكن هلم عناية باملدونة إال يف عهود متأخرة، وخاصة يف عهد القاضـي  

عبد الوهاب الذي اختصر كتاب الشيخ أيب حممد بن أيب زيد، والسبب يف ذلك أـم اشـتغلوا   

  .مبختصر ابن عبد احلكم وقدموه على املدونة، واهللا أعلم

عن جهود األندلسيني يف اختصار املدونة، فما هي أسباب انتشار ظاهرة املختصـرات يف   هذا

  .الغرب اإلسالمي؟ وما هو أثر ذلك على الفقه املالكي؟ تلك أسئلة سيجيب عنها الفرع املوايل

  أسباب انتشار هذه الظاهرة في الغرب اإلسالمي: الفرع الثالث

قه املالكي ويف الغرب اإلسالمي حتديدا، مل تكـن  إن احلديث عن ظاهرة املختصرات يف الف

                                                           
 .د3928: ، رقمه باخلزانة العامة260طبقات املالكية ملؤلف جمهول، ورقة ) 936(
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ظاهرة خيتص ا قطر دون آخر؛ فهي ظهرت يف جل األقطار اإلسالمية منذ فجر القرن الثالـث،  

إال أن الالفت للنظر يف الغرب اإلسالمي أن أبناء هذه الربوع اهتموا كثريا برصد هذه الظـاهرة؛  

ويرجـع  يف الغرب اإلسالمي تعرضت لالختصـار،  حيث جند أهم املؤلفات الفقهية اليت ظهرت 

السبب يف ذلك إىل أن أرض األندلس كان حمطة لتالقي الثقافات اإلسالمية، ومل يكن فتح املسلمني 

لألندلس فتحا ألرض، وإمنا كان فتحا يف العقيدة؛ فقد انتشرت القيم واملبادئ اإلسـالمية يف تلـك   

البالد املفتوحة املسلمون يف  ،ولذا فقد كان أول عمل يقوم بهالبالد، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجا 

شيء خطـه فيهـا    هو بناء املسجد كما فعل عقبة بن نافع يف إفريقية حني بىن القريوان فكان أول

  .)938(، وأول شيء أقامه موسى بن نصري مسجد اجلزيرة اخلضراء يف األندلس)937(اجلامع

التعليم، بل كان جامعة، وال تزال  حبلق ميتلئكان ومل يكن املسجد مكانا للصالة فحسب، إذ 

 - املقـري  كما يقول-  األندلسألهل  فليسوكذلك كان األمر يف األندلس، . إفريقيةمساجـد يف 

مث انتشـرت الكتـب   . )939(بل يقرأون مجيع العلوم يف املسـاجد  مدارس تعينهم على طلب العلم،

  .)940(طويال منارة العلم يف أوربا كلها زمنا انتفك األندلس وأنشئت اجلامعات يف املدن الكربى يف

وحني دخل اإلسالم تلك البالد دخلت معه العلوم اإلسالمية بعد أن جتاوز بعضـها أدوار  

النشأة يف املشرق العريب؛ فقد استفاد األندلسيون من مدارس الفقه يف املشرق، كما استفادوا من 

التفسري يف املشـرق واملغـرب واألنـدلس،    كتب الفقه، وقد حدث اتصال وارحتال بني علماء 

فرحلت طائفة من املغرب إىل األندلس، كما رحل علماء من األندلس إىل املشـرق، وحـىت ال   

  : حيدث خلط بني هؤالء وهؤالء، فإنا قد اعتربنا من رجال املدرسة من اتصف بثالث صفات

  . أن تكون والدته يف األندلس-1

  . هأن ينشأ فيها فال يرحل يف صغر-2

                                                           
 .1/10: معامل اإلميان) 937(
 .1/73: نفسه) 938(
 .، طبعة دار صادر، بريوت221-1/220: نفح الطيب للمقري) 939(
منهج مدرسة األندلس يف التفسري صفاته وخصائصه، للدكتور فهد عبد الرمحن، طبع على نفقة خادم ) 940(

 .، بتصرف8-7: احلرمني، ص
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  .أن يكون تعليمه األويل على أرض األندلس-3

وال يهمنا بعد ذلك أن يرحل من األندلس بعد أن اصطبغ بصبغتها وتأثر بعلمائها والتـزم  

هو املذهب السائد يف األنـدلس بعـد    -رمحه اهللا تعاىل-، وكان مذهب األوزاعي )941(منهجها

إنه : وقيل. )942(أصحاب األوزاعي الفتح، وأول من أدخله صعصعة بن سالم األندلسي، وهو من

دمشقي قدم مصر، وإمنا نسب لألندلس الستقراره فيها، ولعل هذا هو الصـحيح؛ فقـد كـان    

  .مذهب األوزاعي منتشرا يف الشام، وكان األوزاعي يف مصر

مث دخل املذهب املالكي األندلس على مذهب األوزاعي، وكان أول من أدخله زياد بـن  

رمحه –اخلالفة، كان شديد اإلعجاب باإلمام مالك  )943(بن عبد الرمحن شبطون، وملا تويل هشام

، وكان ال يويل قاضيا يف األندلس إال مبشورة حيىي بن حيىي )944(محل الناس على اتباعه -اهللا تعاىل

مذهبان انتشرا يف بدء أمرمها بالرياسـة  »: ولذا قال ابن حزم. الليثي، وكان ال يويل إال املالكيني

مذهب أيب حنيفة، فإنه ملا توىل القضاء أبو يوسف كانت القضاة من قبله من أقصـى  : والسلطان

املشرق إىل أقصى عمل إفريقية فكان ال يويل إال أصحابه واملنتسبني ملذهبه، ومذهب مالك عندنا 

يف األندلس فإن حيىي بن حيىي كان مكينا عند السلطان مقبول القول يف القضاء، وكان ال يـوىل  

وال يشري إال بأصحابه ومـن كـان علـى    . قطار بالد األندلس إال مبشورته واختيارهقاض يف أ

  .)945(مذهبه

حىت والتزم رجال املدرسة األندلسية املذهب املالكي وإبرازهم آلرائه، وتأييدهم ألقواله أو 

االقتصار عليها دون التعرض كثريا للمذاهب األخرى عند بعضهم، فشأم يف هذا شـأن علمـاء   

هب األخرى وال يعيبهم هذا فقد عاشوا يف بيئة التزمت على املذهب املالكي وتبنيـه، ودرسـه   املذا

حمض، وإمنا بعد  علماؤها وتلقوه عن مشاخيهم ومل جيدوا فيه ما يوجب اإلعراض عنه ليس عن تقليد

                                                           
 .8: منهج املدرسة األندلسية يف التفسري، ص) 941(
 .27: نفسه، ص) 942(
 .27: نفسه، ص) 943(
 .1/255: السندسية، لشكيب أرسالن احللل) 944(
 .511: ، بغية امللتمس للضيب، ص2/10: نفح الطيب، للمقري) 945(
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  .)946(ميل وتأييد للمذاهب األخرى-علم ومع هذا فقد كان هلم حىت ابن العريب 

املدرسة األندلسية قد بلغوا شأوا يف الفقه ومتكنوا منه، واعتنوا به عنايـة   وإذا كان رجال

كبرية، فإن هذا والشك أدى م إىل عرض آراء املذاهب الفقهية األخـرى واستقصـاء أقـوال    

وعند استقراء هذه املباحث عند رجال . العلماء وبسط األدلة وتوجيهها ومناقشتها والترجيح بينها

أن هلم تأثريا واضحا يف انتشـار ظـاهرة    )947(من آراء املذاهب األخرى يظهر املدرسة وموقفهم

واهتموا ـا  املختصرات الفقهية؛ ذلك أم اقتصروا على املؤلفات احمللية وفحصوها فحصا دقيقا، 

اهتماما كبريا؛ حيث أضحت املؤلفات األندلسية أكثر تعرضا لالختصار من قبل علماء هذا القطـر،  

ى ذلك ما تعرضت له املدونة واملوازية وغريمها من الكتب األندلسية اليت اختصـرت  وخري دليل عل

  .األندلس اختصارا واسعا فكان ذلك سببا واسعا النتشار هذه الظاهرة يف

واعتقد أن أسباب انتشار هذه الظاهرة يف األندلس هو املكانة املرموقة اليت حتظى به املدونة 

من اختصار هائل كان ذلك سببا مباشـرا يف اشـتغال الفقهـاء     سيما وأننا رأينا ما تعرضت له

األندلسيني مبنتوجام احمللية، وأعطوا لذلك عناية فائقة استقطبت أنظار الفقهاء األخرى، وكـان  

هلذا االختصار املزدهر يف األندلس أثر بالغ يف الثقافة األندلسية؛ حيث عرف اهتماما كبريا من قبل 

ويشهد هلم التـاريخ أن  أضحى الغرب اإلسالمي قبلة لكل هواة االختصار، الفقهاء واملختصني ف

خمتصرام من أجل املختصرات، وقد أشاد عياض وغريه ذه املختصرات ويكفيهم فخرا أنه مل يكن 

أي قطر من األقطار اليت انتشر فيها املذهب املالكي يضاهيهم يف املختصرات، إال أن السؤال الـذي  

  الثقايف؟ هو أثر ذلك على النشاطما : يطرح نفسه

  : الفرع الرابع
  التأثري املشرقي على املختصرات يف املغرب وأثرها على الغرب اإلسالمي

يعترب التأثري املشرقي من أهم األمور األساسة اليت صاحبت املختصرات املشرقية، علمـا أن  

أدخل إىل املغـرب يف  مجيع املختصرات أتت من الشرق وعلى رأسها خمتصر ابن احلاجب الذي 

                                                           
 .31: منهج مدرسة األندلسية يف التفسري، ص) 946(
 .32: نفسه، ص) 947(
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 -رمحه اهللا-القرن السادس اهلجري كما تذكر بعض املصادر التارخيية، يقول األستاذ حممد املنوين 

وقد متيز عملهم يف هذا العصر املـريين األول بتشـبث   »: يف كتابه ورقات عن حضارة املرينيني

الة القريوانية ومشتقات ذلك، وذيب الرباذعي والرس" املدونة الكربى"غالبيتهم باألصول الفقهية 

اآلن إىل النقطة التالية مـن  -وننتقل   )948(بينما كان اعتماد املختصرات اجلديدة ال يزال حمدودا

ظاهرة التأثري املشرقي الثقايف يف الفترة اليت تعرفها، ويظهر ذلك من خالل املناهج التعليمية بعـد  

ملغرب من املشرق، وكانت هذه ذات منهاج ظهور بعض املؤلفات املختصرة اليت بدأت ترد على ا

خاص يف تأليفها وتدريسها؛ حيث تعبرياا تضرب الرقم القياسي يف اإلجياز إىل حـد الغمـوض   

  . أحيانا

وهذا يتطلب من املدرس أن يبذل جهدا يف حل ألغازها قد يصل غموض هذه املختصرات 

ما يرويه ناصر الدين املشذايل عـن  إىل أن يصعب فهم بعض تعابريها على املؤلف نفسه ومن هذا 

ملا كنت مشتغال بوضع كتايب هذا، كنت أمجـع  »: أستاذه ابن احلاجب يف شأن خمتصره الفقهي

مث أضعه ... األمهات، مث أمجع األمهات، ثُم أمجع ما اشتملت عليه تلك األمهات يف كالم موجز

ه إىل فكـر وتأمـل ألغازهـا    يف هذا الكتاب حىت كمل مث إين أحتاج يف فهم بعض ما وضعته في

  . )949(واالشتغال باملناقشات اللفظية قبل الوصول إىل املوضوع املطروح

الفقهي : خمتصرا ابن احلاجب االثنان -عصر املرينيني-وقد وصل إىل املغرب يف هذا العصر 

هو أبو الربيع سـليمان اللجـائي   : وكان الذي أتى ذا األخري إىل فاس) أصول الفقه(واألصلي 

فاضطلع بتدريسه وأخذه الناس عنه وهو من تالمذة القرايف ومن أساتذة املختصر الفقهي احلاجيب 

ـ 720(أبو احلسن علي الصياد وغريها، وكان على قيد احلياة بعد عام  وذكـر  ) م1320/هـ

  : األستاذ املنوين أن ابن القاضي يف كتابه درة احلجال قال

 81-3/80: عند ابن حجر يف الدرر الكامنـة  والغالب أن علي الصياد هذا هو املترجم»

باسم علي بن عتيق بن عبد الرمحن بن علي الفاسي املعروف بابن الصياد، كما اسـتطرد ذكـره   

                                                           
 .293: ورقات عن حضارة املرينيني، لألستاذ حممد املنوين، ص) 948(
 .1/297: جذوة االقتباس للحميدي) 949(
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وهكـذا صـار للمختصـرين    ). هـ726.ت(الصفدي مبناسبة درس ألقاه يف مدينة صفد سنة 

ب وفيهم عدد من فقهاء اجلديدين شبه مدرسة بفاس وغريها فتحظى بتأييد بعض األساتذة والطال

ومن نصراء االختصار مبدينة مراكش عاملها أبو العباس أمحد ابن البناء اآلتى الـذكر،  . املصامدة

  .كأنه انتقد عليه مسلكه اإلجيازي يف أوضاعه كما متت اإلشارة إىل ذلك

وهذا عامل ثان من مدينة مراكش عبد احلكيم بن علي بـن عبـد امللـك املتـوىف عـام      

م، وقد جاء يف ترمجته أنه كان من أهل املعرفة بالفقه وأصوله علـى طريقـة   1323/هـ723

الذي أتى إىل املغرب باملختصر الفقهي البن  )950(ومن أساتذته ناصر الدين املشدايل… املتأخرين

ال  -يف هذه الفتـرة –غري أن أنصار املختصرات املتاخرة كانوا . احلاجب، وصار داعية لدراسته

وعة صغرية بينما األغلبية من الدارسني أساتذة وطـالب يتمسـكون باسـتخدام    يزالون يف جمم

وبذلك فإن هذه امليزة الثانية ال تزال يف مرحلة البدايـة  . املؤلفات البسيطة واملختصرات الواضحة

  .)951(مما يعد من حسنات هذا العصر وسيضمحل أثره من بعده

ملختصرات يف املغرب، وهو أثر مل جيد بعـد  تلك أهم اآلثار البسيطة والفعالة اليت أحدثتها ا

أن تأخري دخول املختصـرات  : طريقة إىل غزو مجيع املؤلفات املغربية، وذلك ألسباب أذكر منها

إىل الغرب اإلسالمي وإىل املغرب بصفة خاصة، سبب مباشر جعل األوساط الثقافية ال تقبل على 

د وألغاز؛ فهم يقرأوا قراءة جيدة، وخاصـة  هذه املختصرات املشرقية، فضال عما مييزها من تعقي

إال أن الفقهاء مل حيـاولوا أن  . خمتصر ابن احلاجب الذي عرف إقباال كبريا منذ دخوله إىل املغرب

وإذا كان األمر كذلك يف املغرب، فما هو أثر ذلك علـى  . يأتوا مبثله ومل ينسج أحد على منواله

  الغرب اإلسالمي؟

ثريا يف الغرب اإلسالمي؛ ذلك أنه منذ أن اختار علماء األنـدلس  أعتقد أن األمر خيتلف ك

وأمراؤها مذهب مالك وقدموه على غريه من املذاهب وحكامها ملتزمـون بفقهـه يف القضـاء    

غري أن الباحث يف هذا امليدان يالحظ خروج أئمة األندلس عن مذهب مالك يف بعـض  . والفتيا

                                                           
 .246: ارة املرينيني، لألستاذ املنوين، صورقات حض) 950(
 .246: نفسه، ص) 951(
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غريه من األئمة اتهدين من غري تلفيق وال تتبع للرخص املسائل الفقهية استقالال وأخذهم برأي 

حىت أصبحت هذه املخالفات عرفا متبعا ببالد األندلس ودرج عليها علماء املغرب، وهـي مـا   

اصطلح على تسميتها بعمل أهل قرطبة، ويف هذا دليل على مدى تفتح فقهاء األنـدلس علـى   

  . )952(ونبذ التعصبغريهم من املذاهب وعدم اجلمود يف إطار املذهب 

كما أن للمالكية تفصيال يف انتقال من مذهب إىل مذهب؛ فهم مييزون بني العامي وغريه، 

فمنعوا العامي من اخلروج عن املذهب والعدول عن املشهور،وما رجحه شيوخ املذهب وعـدوا  

ذلك من قلة الدين، ونقل ذلك الونشريسي عن الشيخ ابن أيب زيد وحجـة اإلسـالم الغـزايل    

على أن العدول عن املشهور وما رجحه شيوخ املذهب  -أي املازري–ونص »: واملازري، فقال

املالكي من ضعف العلم وقلة الدين، وهذا هو احلق والتحقيق، ومن سلك سبيال غـري ذلـك يف   

القضاء والفتيا فقد احتج هواه وسلك يف بيانات الطريق؛ فالعمل بالراجح متعني عند كل عـامل  

ا اطلع املقلد على خالف الراجح، وال يفىت لغريه إال لضرورة فادحة واستلزام مصلحة متمكن، وإذ

  .)953(راجحة

أما بالنسبة لغري العامي الذي يعتقد رجحان ما خالف فيه مذهبه، فهو جائز عنـدهم، وإىل  

: هذا أشار الشيخ الورديغي عند تفصيله الكالم عن مسألة االنتقال من مذهب إىل آخـر بقولـه  

بروح منه أن االنتقال من مذهب إىل آخر جائز يف سائر األمصار وفيما  -أيدين اهللا وإياك-م اعل»

وحكمه اجلواز وال قائل مبنعه إال جاهـل أو  . تقدم من األعصار، إال فيما نقل يف بعض األقطار

  .)954(«متعصب

ها نقلت عن وبرغم أمهية املدونة ومكانتها املتميزة بني أمهات كتب الفقه املالكي، باعتبار

أفقه الناس مبذهب مالك وأمنهم عليه، ورغم الثقة اليت ناهلا ابن القاسم عند املغاربة حىت أصـبح  

قول املدونة هو املشهور يف اصطالح املغاربة، فإن مالكية خرجوا عن مذهب املدونة واستقلوا عن 

                                                           
 .6/325: البحر احمليط) 952(
 .12/46: املعيار املعرب) 953(
 .259: سعد الشموس واألقمار، ص) 954(
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ة املعتمـدة أقـواهلم،   رأي ابن القاسم يف عدة مسائل فقهية واختاروا أقوال غريه من كبار األئم

  . وأصبحت هذه املخالفات هي املعتربة وا جرى القضاء والفتيا باألندلس

وألمهيتها العلمية تتبعها العلماء باجلمع واإلحصاء ودونوها يف كتبهم، ويأيت أبـو الوليـد   

يف مقدمتهم؛ فقد مجع املسائل اليت خالف فيها أهـل األنـدلس رأي ابـن     )955(هشام بن هشام

م فأوصلها إىل مثان عشرة مسألة، قال يف املفيد بعدما ذكر املسائل اليت خرج فيهـا فقهـاء   القاس

  .)956(«وخالفوا مذهب ابن القاسم يف مثان عشرة مسألة»: األندلس عن رأي اإلمام مالك

يعترب من خالل ما سبق، يتضح أن الغرب اإلسالمي مل يتأثر باملختصرات املشرقية؛ ذلك أنه 

الفقهية املالكية فلم يستعن هؤالء باملختصرات املشرقية فبقي القطر األندلسي مبميزاته  مهد املختصرات

وأعتقـد أن  . وخصوصياته وفقهاؤه غري آني مبا ألف يف املختصرات الفقهية يف األقطار األخـرى 

  .غريهم اشتغاهلم باملختصرات احمللية حال دون احليلولة على االطالع مبا اختصره

ي أجوبة أسئلة الفرع الرابع، وهذان سؤاالن آخران جييب احلديث عنهما اآليت، إىل هنا تنته

ما هو أثر ظاهرة املختصرات يف الفقه املالكي؟ وما هي بعض املؤلفات اليت تعكـس هـذه   : ومها

  .الظاهرة؟ سؤاالن سيعاجلهما الباب املوايل

  

  الباب الثالث

  أثر ظاهرة المختصرات في الفقه المالكي 
  عض املختصرات منوذجادراسة ب

  

  

  توطئة
                                                           

هو أبو الوليد هشام بن أمحد بن هشام اهلاليل الغرناطي، كان إماما فقيها، توىل القضـاء والفتـوى   ) 955(
نها كتاب املفيد للحكام، الكتاب مازال خمطوطا مبكتبة عبد اهللا كَنون، تـويف سـنة   ببلده، له مؤلفات، م

 ).132: ، شجرة النور ص2/348: انظر الديباج. (هـ530
 .306: املدرسة املالكية األندلسية إىل اية القرن الثالث اهلجري نشأة وخصائص، ص) 956(
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عرف الفقه املالكي تغريات جذرية أحدثتها التطورات الثقافية اليت عرفها اتمع اإلسـالمي يف  

مجيع النواحي، ويتصدر هذه التغريات اجلانب الثقايف الذي عرف توسعا كبريا يف مجيع العلوم اإلنسانية 

فة خاصة؛ حيث أسهمت إىل حد كـبري يف إبـراز   وعلى رأسها الفقه بصفة عامة، والفقه املالكي بص

جمموعة من املؤلفات اليت ظهرت يف الفقه املالكي، وخاصة منها املختصرات الكثرية اليت أحدثت توسعا 

كبريا يف أفق تفكري الفقهاء، وشغلت الكثريين منهم، حماولني إجياد شرح أو تفكيك لغز أو رمز أو غري 

  . حلت باملختصراتذلك من اإلشارات الكبرية اليت 

وأمام هذه الظاهرة انصرف اهتمام هذا التوجه اجلديد يف الفقه املالكي إىل إحداث أثر كبري 

يف الفقه؛ حيث مر بقنوات كبرية أفرز من خالهلا بعض املختصرات اليت استطاعت أن تنفلت من 

خمتصر ابـن أيب  سهام النقاد ومن مث فهي رائدة يف ميدان االختصار وعلى رأس هذه املختصرات 

ابن احلاجب، وخمتصـر خليـل وغريهـا مـن     زيد القريواين، وذيب املدونة للرباذعي، وخمتصر 

املختصرات اليت أحدثت أثرا كبريا يف امليدان الفقهي؛ حيث استطاعت هذه املختصرات أن تصـوغ  

عبـارات الـيت   بعيدة كل البعد عن التعقيدات، والتطويل واإلقحام لل الفقه املالكي يف صيغ جديدة

  .يستحيل فهم املقصود منها

كما أن حجم املؤلفات وصعوبة فهم مرادها حال دون الوصول إىل اهلـدف املنشـود يف   

الفقه، وأمام هذه الوضعية برزت خمتصرات مهمة أحدثت أثرا كبريا أسهم يف إثراء احلركة الفقهية 

حيث انصب االهتمام لدى الفقهاء إىل جانب املهتمني الذين انفتحوا واستغلوا هذه املختصرات؛ 

واملهتمني بوضع شروحات وحواشي وزوائد وغريها من الوسائل اليت أنعشت الفقه وأكسبته حلة 

جديدة تتمثل يف ظهور أصناف كبرية من املؤلفات كلها دف إىل إثراء احلركة الفقهية يف اال 

  . االختصاري، وخاصة يف املنظومات الفقهية

املذهب غالبا، ات خمتصرة حبيث إن مجيع منظومات فقهائنا ال خترج عن فقد ظهرت منظوم

املذهب، وعمدة اجلميع املـألوف   وقلما حتكي اخلالف العايل يف املسائل، وقد حتكي اخلالف داخل

وسوف نتنـاول هـذه   . من كتب الفقه املالكي كالرسالة وشروحها، وخالصة خليل وشروحها

  . يف املنظومات الفقهية يف هذا الباب الظاهرة؛ نعين ظاهرة املختصرات
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كما ظل الفقه املالكي يف مقدمة االهتمامات والسيما بعد أن عرف عدة خمتصرات جعلته 

مير مبراحل من املختصرات جلها أحدثت أثرا كبريا، وخاصة يف املختصرات مما جعل اإلقبال عليها 

تفرض وجودهـا يف السـاحة    يعرف تصاعدا كبريا، وخاصة يف املختصرات اليت استطاعت أن

الفقهية، نظرا ملا هلا من أمهية قصوى يف اجلانب الفقهي؛ حيث تعترب برناجما ملخصـا للمـذهب   

بصيغ مفهومة ال تستدعي التفكري الكبري يف جل عبارته، مما حدا بالفقهاء لالهتمام ـا، وعلـى   

احلاجب، وخمتصر خليل، وهي رأسها خمتصر ابن أيب زيد، وذيب املدونة للرباذعي، وخمتصر ابن 

  . خمتصرات سنتناوهلا بشيء من التفصيل يف حينه

ما هو أثر هذه املختصرات على الفقه املالكي؟ مث إىل أي حد أسهمت هذه : وهنا نتساءل

املختصرات يف لفت األنظار إليها؟ مث ما هي عناية الفقهاء ذه املختصرات؟ وأخـريا مـا هـي    

  ه املختصرات؟االنتقادات اليت وجهت هلذ

  :تلك أسئلة سيعاجلها هذا الباب من خالل أربعة فصول

  .ظهور تعقيدات يف الفقه املالكي: الفصل األول

  .دراسة بعض املختصرات والتعريف بأصحاا: الفصل الثاين

  .التحوالت الفقهية يف املختصرات الفقهية املالكية: الفصل الثالث

  .صرات املالكيةأثر التحوالت يف املخت: الفصل الرابع

  .وحتت كل فصل من هذه الفصول مباحث، ويف ضمنها هذه عدة فروع
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  الفصل األول 

  ظهور تعقيدات في الفقه المالكي

  

   

  متهيد

غـري أن  . يعترب املذهب املالكي من أهم املذاهب الفقهية، وأوسعها انتشارا، وأكربها فروعا

خرين الذين أسهموا إىل حد كبري يف تعقيد بعض التعقيدات دخلت عليه بسبب بعض الفقهاء املتأ

عدد كبري من فروعه مما شكل عرقلة يف طريق من أراد أن يتعمق يف فروعه وأصـوله، وخاصـة   

أولئك الذين مل يتزودوا مبا يكفيهم من املعلومات األساسة يف فهم هذه الفـروع وحتليلـها ممـا    

يما بعد عن طريق ظهور منظومـات  جعلهم يبحثون عن البديل، وهذا البديل سوف يظهر جليا ف

فقهية خمتصرة تلت املختصرات الفقهية اليت ظهرت يف وقت مبكر، ولذا فـاألهم أن نعـرف أن   

الفقه املالكي عندما دخل طور التعقيدات يف الفروع، عرف حتوال كبريا يف حتريـك عجلتـه إىل   

  . األمام

ىل حد ما، بل أدت إىل ظهـور  غري أن الوسائل اليت وظفت يف هذا اجلانب مل تكن فعالة إ

تعقيدات أكرب بكثري مما كانت عليه الوضعية يف الفقه املالكي، وهو ما يدعو إىل طـرح األسـئلة   

  :اآلتية

إىل أي حد عرف الفقه املالكي مجودا يف فروعه؟ مث ما هي التعقيدات الـيت ظهـرت يف   

املختصرة يف حل تعقيـدات  اهلوامش واحلواشي؟ مث إىل أي حد أسهم ظهور املنظومات الفقهية 

  الفقه املالكي؟ وأخريا ما هو أثر هذه املنظومات الفقهية املختصرة على الفقه املالكي؟

  .تلك أسئلة ستجيب عنها املباحث الالحقة
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  املبحث األول

  التعقيدات في آتب الفروع

  

  

  اجلمود يف كتب الفروع: الفرع األول
لفقه على أصحابه وشنعوا عليهم أميـا تشـنيع،   قد عاب كثري من العلماء هذا اجلمود يف ا

رأيت أهل العلم قـد انقسـموا إىل   »): هـ388.ت(يقول أبو سليمان اخلطايب يف معامل السنن 

أصحاب احلديث وأصحاب الفقه، وكل فرقة حمتاجة إىل ما عند األخرى وعلـى مـا   :  فرقتني

روايـة ال يتفهمـون املعـاين وال    بينهما من التداين؛ فهما متصارمتان، فأهل األثر وعمـدم ال 

يستخرجون ركازها، ويتهمون الفقهاء مبخالفة السنن، وال يعلمون أم قاصرون عن مبلغ العلـم  

بالسنن وآمثون بسوء القال، وأهل الفقه أكثرهم ال يعرجون إال على أقل القليل من احلـديث وال  

يم إذا وافـق آراءهـم، وقـد    يكادون مييزون سقيمه من صحيحه وال يعبأون أن حيتجوا بالسق

، فكان ذلك ضلة )957(اصطلحوا على قبول الضعيف واملنقطع إذا اشتهر عندهم من غري تثبت فيه

يف الرأي وغبنا فيه ولو حكى عنهم عن أئمة مذاهبهم قول لتتبثوا فنجـد أصـحاب مالـك ال    

  .)958(«ة حتتهايعتمدون إال على رواية ابن القاسم وأشهب وأضراما، ورواية غريمها ال طائل

أن العلـم يف   -رمحـك اهللا -واعلم »: وقال الدكتور حسن العبادي نقال عن ابن عبد الرب

زمننا، أي القرن اخلامس اهلجري هذا ويف بلدنا هذا، قد حاد أهله عن طريق سـلفهم؛ فطائفـة   

تروي احلديث وتسمعه قد رضيت بالدؤوب يف مجع ما ال تفهم، فجمعوا الغث والسمني، واحلق 

الكذب يف كتاب واحد، ورمبا يف ورقة واحدة قد شغلوا أنفسهم باالسـتكثار عـن التـدبر    و

وطائفة أخرى هـي  . واالعتبار غاية أحدهم معرفة الكتب الغريبة واالسم الغريب واحلديث املنكر

                                                           
معتصم البشري، حتت إشـراف الـدكتور   : ا، إعداداملنظومات الفقهية، رسالة دبلوم الدراسات العلي) 957(

  .60: احلسن العبادي، كلية الشريعة، أكادير، ص
  .61: نفسه، ص) 958(
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يف اجلهل كتلك أو أشد، مل يعنوا حبفظ سنة وال الوقوف على معانيها، وال بأصل من القرآن، وال 

ا بكتاب اهللا فحفظوا ترتيله، وال عرفوا ما للعلماء يف تأويله، وال وقفوا على أحكامـه، وال  اعتنو

تفقهوا يف حالله وحرامه، قد طرحوا علم السنن واآلثار وضربوا عنها فلم يعرفوا اإلمجـاع مـن   

  .)959(«االختالف إىل كالم كثري قيم يف ذم التقليد واجلمود

لصاحل املصلح سيدي حممد بن عبد اهللا استصـالح هـذا   وقد حاول األمري العلوي الفقيه ا

الوضع الذي يزري بالفقه اإلسالمي، والعودة بالناس إىل األصول، فقها وعمال وأخالقا، ولكـن  

العادة إذا استحكمت وضربت جبذورها يف النفوس كان كل جهـاد القتالعهـا ضـربا مـن     

  .كما سبقت اإلشارة إليه يف هذا البحث )960(املستحيل

بعد الكالم علي -ل أبو علي سند بن عنان يف شرحه على مدونة سحنون املعروفة باألم يقو

وأمـا  »: ما نصه -الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس: وجوب أخذ األحكام من األصول األربعة

االقتصار على حمض التقليد فال يرضى به رجل رشيد، ولسنا نقول إنه حرام على كل فرد، بـل  

يل وأقاويل الرجال، ونوجب على العامي تقليد العامل، وإمنا نقول نفس املقلـد  نوجب معرفة الدل

  .«ليس على بصرية وال يتصف من العلم حبقيقة أنه ليس التقليد بطريق إىل العلم بوفاق أهل اآلفاق

ومعلوم أن العلم هو معرفة العلوم على ما هي عليها، ونقول للمقلد إذا اختلفت األقاويـل  

صحة قول من قلدته دون غريه أو صحة قولة على قولة أخرى، وال يبدي كالما يف من أين تعلم 

قول إال انعكس عليه يف نقيضه والسيما إذا عرض له على قولة أخرى إلمام مذهبه الذي قلـده،  

أما التقليد فهو قبول : وقولة ختالفها لبعض أئمة أصحابه وتتبع الكليات، وال يبقى له حمصول قال

  .)961(«ال حجة، فمن أين حيصل به علم وهو يف نفسه بدعة حمدثةقول الغري ب

وتعاطت املبتدعة منصب الفقهاء، وتعلقت أطماع اجلهال »: يقول ابن العريب يف هذا الصدد

اختذ الناس رؤساء »: به فنالوه بفساد الزمان ونفوذ، وعال فيه نيب اهللا الصادق صلى اهللا عليه وسلم

                                                           
  .38: امللك املصلح للدكتور احلسن العبادي، ص) 959(
  .40: نفسه، ص) 960(
  .158: دليل السالك إىل موطإ اإلمام مالك للشنقيطي، ص) 961(
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، وبقيت احلال هكذا فماتت العلوم إال عنـد آحـاد   )962(«ا وأضلواجهاال فأفتوا بغري علم فضلو

الناس، واستمرت القرون على موت العلم وظهور اجلهل، وذلك بقدرة اهللا وجعل اخللف يتبـع  

  .)963(«السلف، حىت آلت احلال أال ينظر يف قول مالك وكرباء أصحابه

لو لفتـرة وجيـزة، ممـا    وهكذا عرف الفقه املالكي مجودا يف الفروع أسهم يف تقهقره، و

  .انعكس سلبا على وضعيته العامة
  التعقيد يف اهلوامش واحلواشي: الفرع الثاين

مما ال شك فيه أن الفقه املالكي كان قائما على األصول املعتربة كاملوطإ ومـا إليـه مـن    

العلمـاء  املؤلفات القدمية اليت كانت تستمد من الكتاب والسنة وما إليها من األصول املعتربة عند 

يف املسألة سبعون صورة أو أكثر أو »: يف مشارق األرض ومغارا، غري أنه ملا كثرت فيه األقاويل

قال يف املسألة فالن كذا، وقال فيهـا  : ، وأصبح الدليل هو«أقل فتحترق دماغك يف استخراجها

الصور، وكثر  وهكذا دخله االختصار املخل، أو التطويل اململ بسرد األقاويل وتعديد. فالن كذا

. فيه التأليف، وأخذت صيحات العلماء تدوي يف كل جهة حمذرين عما ستؤول إليه أوضاع الفقه

بن إبراهيم العبدري التلمساين نزيل فـاس ودفينـها    )964(وأول من أطلق التحذير املذكور حممد

ذلـك أن   إمنا أفسد العلم كثرة التواليف وإمنا أذهبه بنيان املدارس؛»: ؛ حيث قال)هـ757.ت(

  .)965(«التأليف نسخ الرحلة، والبناء جيذب الطلبة إىل ما يترتب فيه من احلريات

وكما أفسد الفقه بصفة عامة االشتغال بالفروع وترك األصول، وأفسده أيضـا التعصـب   

للمذهب، فضال عن اجلدل بني علماء املذاهب، ال بقصد إظهار احلق مث اتباعه، بـل لالسـتطالة   

                                                           
انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حـىت مل   إن اهللا ال يقبض العلم»: احلديث) 962(

، ومسلم رقـم  1/174: وأخرجه البخاري. رواه عبد اهللا بن عمرو بن العاص. …«يبق عاملا اختذ الناس
، وغريهم، وقد مجع طرق هـذا احلـديث اإلمـام    2652: ، والترمذي رقم احلديث2673: احلديث
  ).31: حملمد بن عبد العزيز احلذيل، ص انظر مفتاح السنة. (الطوسي

  .63: البشري معتصم، ص: املنظومات الفقهية، رسالة دبلوم الدراسات العليا، إعداد) 963(
  .221: انظر ترمجته يف شجرة النور، ص) 964(
  .64: البشري معتصم، ص: املنظومات الفقهية، رسالة دبلوم الدراسات العليا، إعداد) 965(
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يف اإلحياء وبني فيه آفـة اجلـدل   ) هـ505.ت(ام وقد بسط حاهلم الغزايل واحلظوة عند احلك

  .)966(واملناظرة

إذا أراد اهللا بقوم سوءا أعطاهم اجلدل ومنعهم العمل وعـن  ): هـ157.ت(وقال األوزاعي 

  .)967(به وقد بني أيضا الغزايل آفاته والرزايا اليت تنشأ عن االنشغال. اجلدل نشأ علم اخلالفيات

ما ذكر فقد عرف الفقه املالكي آفات أخرى متثلـت يف االنشـغال بـالطرر     إىل جانب

، وترك النظر واالجتـهاد واالكتفـاء   «من اشتغل باحلواشي ما حوى شيئا»: واحلواشي حىت قيل

؛ حيث قال إن )هـ330.ت(بالتقليد، وقد أطلق هذه الصيحة الفقيه القريواين سعيد بن احلداد 

يف التقليد نقص العقول ودناءة اهلمم، مث ازداد القصور فاقتصروا على الذي أدخل كثريا من الناس 

وأفسد الفقه بل العلوم . النقل عمن تقدم فقط، وانصرفت مهمهم لشرح كتب املتقدمني وتفهمها

كلها؛ إذ صاروا قراء كتب ال حمصلي علوم، مث يف األخري قصروا عن الشروح واقتصـروا علـى   

  .)968(التحشية والقشور

ب بعض العلماء إىل أن اخللل يف الفقه املالكي كان بظهور خمتصر خليل، لكن جل وقد ذه

الباحثني املوضوعيني واملنصفني للحق يرون أن اخللل الذي أصاب الفقه املالكي كان قدميا؛ فقـد  

قال الشاطيب وابن خلدون إن ابن شاس وابن بشر وابن احلاجب أفسدوا الفقه، أي باالختصـار  

مود، فأتى خليل فأجهز عليه، لكن يف احلقيقة أن الذي أجهز عليه هم الذين جعلوا والتعمية واجل

خالصة خليل ديوان دراسة للمبتدئني واملتوسطني وهو ال يصلح ومل يقل جعلته لتعليم املبتـدئني  

  .)969(فال لوم عليه

 وكانت املدونة قبل هذا التاريخ حتتل الصدارة يف حلقات التدريس من غري منافس، سـوى 

الواضحة والعتبية يف األندلس حىت جاء التهذيب، وهذا اختصار للمدونة، وفيه ضـيق العبـارة   

وبقيت املدونة مصدرا احتياطيا، حىت جـاء  … وتعقيد األسلوب، وفصلت فيه املسائل عن أدلتها
                                                           

  .، بتصرف2/524: الفكر السامي) 966(
  .65: البشري معتصم، ص: املنظومات الفقهية، رسالة دبلوم الدراسات العليا، إعداد) 967(
  .، بتصرف4/286: الفكر السامي) 968(
  .، بتصرف4/189: الفكر السامي) 969(
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خمتصر ابن احلاجب فزحزحه عن أريكته وحل حمله يف حلقات الدرس، وما هي يف احلقيقـة إال  

  . لتهذيب، وتناوله كثري بالشرح والتوضيحاختصار ل

وهكذا يظهر جليا زحف املختصرات على األخضر واليابس، وأحدثت بذلك أثرا بالغا يف 

زادت العقول فترة اهلمـم ركـودا   »: تعقيد اهلوامش واحلواشي، يقول احلجوي يف هذا الصدد

رة، وبـالغ يف االختصـار   وختدرت األفكار بشدة االختصار، واإلكثار من الفروع والصور الناد

  .)970( «...بعضهم كخليل حىت عد كتابه من األلغاز

  :وقد أدى هذا التعقيد واجلمود إىل تصنيف الفقه املالكي إىل ثالثة أنواع

  .فقه املالكية األصلي املذكور يف املوطإ واملدونة: األول

لفني للـراجح  فقه العمليات، وهو ما حكم به القضاة مقلدين لقول ضعيف وخمـا : الثاين

  .واملشهور ألمر اقتضاه

فقه األوامر املولوية والظهائر السلطانية واملدونات، وهو ما سبب يف اام واضـح  : الثالث

صدر من بعض الفقهاء أن الفقه املالكي عرف باجلمود على األقاويل اردة، لكن ذلك ليس على 

  .قوال فقهاء املالكية إىل أصوهلاعمومه؛ فقد ض كثري من الفحول قدميا وحديثا للرجوع بأ

مسـلك  "فهذا سحنون وثق مسائل املدونة، وفعل مثله أبو بكر األري بالرسالة يف كتابه 

وعلى جها سار كثري من فطاحل العلماء كابن عبد الرب وأيب الوليـد  " الداللة يف مسند الرسالة

الشيخ أيب جعفر بـن رزق القـرطيب   الباجي وابن العريب وأيب احلسن الطليطلي واإلمام املازري و

إىل غري ذلـك مـن    )971(وتلميذه ابن رشد وأمثاهلم ربطوا حاضر الفقه اإلسالمي مباضيه الزاهر

األطروحات اليت تنفي أن يكون الفقه املالكي قد عرف مجودا واضحا، بل عـرف خمتصـرات   

هاء يف املسألة؛ حبيث شغلت الفقهاء وفجروا يف ذلك طاقتهم وقرحيتهم متجندين لسرد أقوال الفق

  .جند يف بعض املنظومات املختصرة قوال واحدا، مما جعل املؤيدين هلا يفضلوا على غريها

  .وعن هذه املنظومات وأثرها يف الفقه املالكي سيتحدث الفرع املوايل

                                                           
  .، بتصرف4/457: نفسه) 970(
  .68: املنظومات الفقهية، ص) 971(
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  انتشار نظم الفروع تسهيال حلفظها: الفرع الثالث

يت جنح إليها الفقهاء يف عصور متأخرة، وخاصة يعترب النظم يف الفقه املالكي من املسائل ال

ملا قصرت مهم أهل العلم واملتعلمني عن استيعاب املطوالت، ووقع امليل إىل هذه امللخصـات أو  

. اخلالصات ألمر أراده اهللا، جلأ العلماء إىل نظم هذه اخلالصات تيسريا حلفظها وضبطا ملسـائلها 

قـال  . يدفع إليه، إال أنه أيسر حفظا وأسهل استحضارا ومن املعلوم أن النظم يف مجيع العلوم مل

  : النابغة الشنقيطي يف هذا الصدد

ــام ــت يف النظ ــا رغب ــرام  وإمن ــدى امل ــى ل ــه أحظ ألن
وسبق مـن حصـله مسـلول    وهو الذي تصغي لـه العقـول

  هـ، 712ويقول أبو زيد عبد الرمحن التونسي املتوىف سنة 
ــها واطلب علـى مسـائل الفقيـه ــن مجاعــة الرضــى النبي ب
ــدا ــا جه ــذل فيه ــه ب ــدا فإن ــه قص ــة في ونصــح األم
ــام ــتخرت اهللا يف النظ ــام  مث اس ــى األن ــهل عل ــه س ألن

وإمنا حيسن املنظوم إذا استوعب معاين املنثور ومل خيل باملقصود، أما إذا اشـتد االختصـار   

األخذ بالرأي الضـعيف، مسـايرة   واإلدغام واضطرت القافية الناظم إىل احلذف أو االختزال أو 

  .للوزن واستسالما للقافية، فهو جناية على الفقه اإلسالمي

  : قال أبو عبد اهللا حممد بن سعيد املرغيت
على العقـول سـيما بـالنظم    فاالختصار كان صعب الفهـم

وقد راج نظم العلوم يف العصور املتأخرة يف كل فن، يف احلديث والقرآن والفقه والتفسـري  

  . )972(وغريها

ولقد عرف الفقه بصفة عامة هذه املنظومات الفقهية املختصرة، وأول من نظم يف الفقـه  

، مفـيت  )973(احلنفي هو نظم اجلامع الصغري يف فقه احلنفية أليب حفص عمر بن حممـد النسـفي  

                                                           
  .70: البشري معتصم، ص: عليا، إعداداملنظومات الفقهية، رسالة دبلوم الدراسات ال) 972(
  .2/180: انظر ترمجته يف الفكر السامي) 973(
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وهذا الكتاب املنظوم هو حملمد بـن احلسـن   ). هـ537.ت(النقليني وأحد األئمة املشهورين 

. أحد تالمذة أيب حنيفة الناني املشهورين، وكتبه معتمدة عند اآلحناف) هـ189.ت(ين الشيبا

تأيت يف مقدمـة  " املنتخبة"وأما يف املذهب الشيعي اإلمساعيلي فلعل قصيدة فقهية مشهورة تسمى 

الفقه الشيعي يف النظم الفقهية للقاضي أيب حنيفـة النعمـان بـن حممـد املغـريب الفـاطمي       

  .)974( )هـ351.ت(

أما يف املذهب الشافعي فهناك نظم غري قليلة، أمهها منطومة من حبر الرجـز للشـيخ أيب   

شرحها العالمة أمحد بن حجازي الفشين يف كتـاب  " صفوة الزبد"العباس أمحد بن رسالن مساها 

واملنظومة حتتوي على ألف بيت وتستوعب أبـواب  " مواهب الصمد يف حل ألفاظ الصمد"مساه 

  . ، وغري ذلك)975(ا من عبادات ومعامالت وأنكحة وجناياتالفقه، كله

أما املذهب احلنبلي فإن املنطومة الفقهية املختصرة فيه قليلة ال داعي للخوض فيها، كمـا  

جتدر اإلشارة إىل أن العلوم األخرى مل تسلم من هذه املنطومات املختصرة كالتفسري والصـرف  

غلت الفقهاء والباحثني واملهتمني بصفة عامة بالعمل وهذه املنطومات بدورها ش. والنحو وغريها

على فك رموزها، وقد وصفها بعضهم بوباء آخر ميخر جسم الفقه، فضال عن ظاهرة املختصرات 

الفقهية، يف حني يرى بعضهم اآلخر أن هذه املنظومات املختصرة أسهمت إىل حد كبري يف إثراء 

  .الفقه بصفة عامة، والفقه املالكي بصفة خاصة

    

                                                           
  .71: املنظومات الفقهية، ص) 974(
  .71: نفسه، ص) 975(
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  املبحث الثاين

  المنظومات الفقهية المختصرة في الفقه المالكي

  

  

  متهيد

بقي الفقه املالكي منذ دخل املغرب قويا عصيا لقي األعاصري حني كان قائما على األصول 

املعتربة يف املذهب كاملوطإ وما إليه من املؤلفات القدمية اليت كانت تستمد من الكتاب والسنة وما 

  .صول املعتربة عند العلماء يف مشارق األرض ومغاراإليها من األ

وملا كثرت األقاويل ودخل االختصار املخل، أو التطويل اململ بسرد األقاويـل وتعديـد   

بالتقليد كما متـت  . الصور، واشتغل الفقهاء بالطرر واحلواشي، وترك النظر واالجتهاد واالكتفاء

  .اإلشارة إىل ذلك

ت اهلمم وانتشر نظم الفروع تسهيال حلفظها، وقصرت مهـم  إىل جانب ما ذكر فقد قصر

أهل العلم واملتعلمني عن استيعاب املطوالت، ووقع امليل إىل هذه امللخصات أو اخلالصات ألمـر  

ومن املعلـوم أن  . أراده اهللا، جلأ العلماء إىل نظم هذه اخلالصات تيسريا حلفظها وضبطا ملسائلها

  .)976(إليه، إال أنه أيسر حفظا وأسهل استحضارا النظم يف مجيع العلوم مل يدفع

وسأذكر يف هذا الفصل بعض املنظومات الفقهية املختصرة، مع العلم أن هذه املنظومـات  

الفقهية املختصرة مل تظهر بوادرها إال يف القرن السابع اهلجري عكس ما ذهب إليه بعضهم، الذي 

سب ما ذهب إليـه جـل الفقهـاء    ح-رأى أا ظهرت قبل ذلك بشيء قليل، لكن الصحيح 

أن هذه الظاهرة، املختصرات يف املنظومات الفقهية بدأت يف القرن السابع اهلجـري   -والباحثني

وتفجرت ينابيعها يف القرون املوالية، يعين القرن التاسع والعاشر وما بعدمها، وهو طرح لـه مـا   

ومات املختصرة، وهي علـى سـبيل   يعززه بالنظر إىل اإلطار الزماين الذي ظهرت فيها هذه املنظ

                                                           
  .69: املنظومات الفقهية، مرجع سابق، ص) 976(
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  : الذكر ال احلصر

منظومـة العمـل املطلـق حملمـد بـن أيب القاسـم السجلماسـي         -حتفة ابن عاصم

منظومة العمل الفاسي أليب زيد عبد الرمحن الفاسـي   -نظم مقدمة ابن رشد -هـ1241.ت(

 -)هـ104.ت(منظومة ابن عاشر بن مالك عبد الواحد بن أمحد بن عاشر  -)هـ1096.ت(

  ).هـ1111.ت(رجزية اليوسي أيب علي نور الدين احلسن بن مسعود 

إىل غريها من املنظومات املختصرة يف الفقه املالكي، وهي كلها ظهرت يف وقـت كـان   

اجلسم الفقهي تنخره ظاهرة املختصرات، فربزت هذه الظاهرة باعتبارها وباء ثانيا ميخر بدوره ما 

ولن أطيل احلديث يف هذا املوضوع، ألن اإلطـار  . راه بعضهمتبقى يف اجلسم الفقهي حسب ما ي

املكاين والزماين للبحث ال يسمح بذلك، غري أن حتمية التنبيه على هذه الظاهرة اليت ظهرت منذ 

  .القرن السابع تقتضي أن ال نغفل هذا اجلانب ولو بإشارة سريعة

إليه الضرورة قصد تنـوير   لذا، لن نتحدث عن جل املنظومات املذكورة إال بقدر ما تدعو

  .البحث

  : الفرع األول
  أصناف املنظومات املوضوعة يف الفقه املالكي خالل القرن السابع وما بعده

حتفة ابن عاصم يف القضاء ومسائل الشهادات والضمان والوكالة ومـا يتعلـق ـا،    -1

ذكره الناظم يف أبياته،  والصلح وما يتعلق به، والنكاح، والطالق، والكراء، واجلوائح، إىل غري ما

  ).1699(وهي رجزية تقع يف ألف وسبعمائة إال بيتا 

  : أمثلة، منها

  : يف باب القضاء-1
ــام  ــرع لألحك ــذ بالش ــام    منف ــن اإلم ــة ع ــه نياب ل
ــةْ  واستحسنت يف حقـه اجلزالـةْ   ــف والعدال ــرطه التكلي وش
  ويستحب العلم فيـه والـورع    مع كونه األصول للفقـه مجـع

  : يف باب الشهود-2
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  صــفته املرعيــه ــةْ  وشــاهد ــيقظ حريـ ــة تـ عدالـ
ويتقــي يف الغالــب الصــغائرا  والعدل مـن جيتنـب الكبـائرا   
ــان ــان   ومــا أبــيح وهــو يف العي ــروءة اإلنس ــدح يف م يق

  : باب النكاح-3

ــاح  ــاكح النك ــار الن واجب أو منـدوب أو مبـاح    وباعتب
ــان ــيغة والزوج ــر والص ــان  مث ا  وامله ــة األرك ــويل مجل ل
وهــو مكمــل لالنعقــاد    ويف الدخول احلـتم لإلشـهاد  

وهكذا يستمر الشيخ العالمة يف نظم أبواب وفصول حتفته نظما سلسا وافيـا باملقاصـد   

واألغراض، شرحت هذه املنظومة عدة شروحات؛ فقد شرحها ابن الناظم، وشـرحها التسـويل   

  .واختصرها يف نظم رجزي

نظم مقدمة ابن رشد، وهو نظم يشمل على سبعمائة وعشـرين بيتـا    -توسطيةاملنظومة امل

بيتا من حبر الرجز، استوعب العبادات كلها من أميان وشرائطه وطهارة وما ا تكـون،  ) 720(

وغسل، وما يتعلق به، وصالة، وزكاة، وصوم، وحج، وختم بأحكام الذكاة، وهذا النظم السهل 

، وفوائد وتفصيالت، وال ختلو بعض أبياته من سوء الوزن وهـو  أرىب على نظم ابن عاشر عددا

  .)977(لعبد الرمحن الرفعي

  : يقول يف مقدمة هذا النظم املختصر
وهو الطهور راكـد أوجـاري    ومطلق املـاء معـا يـا قـاري    
ويشمل املنـدوب سـنة بـدين     وقلــل املــاء، وخلــل اليــدين
ــه  واملاء مـا زاد علـى الكفايـة    ــادت ب ــة ب ــة فبدع الرواي
ـــراش  واملاء ما مـات مـن اخلشـاش    ــرب وكالف ــه كعق في

                                                           
ـ 853أبو زيد عبد الرمحن السنوسي الرفعي نسبة إىل رقعة قرية من قرى فاس، كان حيا سنة ) 977( . هـ

  ).1/319: خزانة القروينيفهرس (
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ــه ــل ب ــره الوضــوء ق )978(وما عليل حرج يف شـربه   ال يك

إىل آخر ما أورده الناظم يف هذا النظم املختصر، ومن هنا جتـدر اإلشـارة إىل أن هـذه    

مياهه العذبة إال يف  املنظومات الفقهية املختصرة متأخرة، غري أن بركان هذه املنظومات مل تتفجر

  . القرون املوالية للقرن السابع

كما جتب اإلشارة إىل أن هذه املنظومة الفقهية مل ختل بدورها من األلغاز الفقهية وإن كان 

بعض العلماء يرى أن االشتغال ا غري مفيد، لكن يرى آخرون أا تصقل األفكار وتدرب على 

  .)979(حل احملصالت وفك العقد

اك منظومات فقهية سوسية تفوق اآلالف املؤلفة لعل املقام ال يتسع لـذكرها،  كما أن هن

وقد أسهم هؤالء الفقهاء احملليون يف حل عدد كبري من املسائل الواقعة يف جمـتمعهم احمللـي، إىل   

  .درجة أم صنفوا بلهجام احمللية وشرحوا الشيخ خليل مبا يفيد هلجات السكان احمللية

ر يف عدد كبري من املنظومات الصحراوية الـيت واكبـت األحـداث،    والشيء نفسه يذك

ونظمت جمموعة من القوايف يف الفقه املالكي، غري أن اال ال يتسع لبسط هذه املنظومات الفقهية 

املختصرة لطوهلا، وفضلت أن أعطي نظرة موجزة عن هذه املنظومات وهو ما يتضـمنه الفـرع   

  .املوايل

ذه املنظومات املختصرة؟ وإىل أي حد أسهمت هذه املنطومـات يف  إذاً، ما هي مميزات ه

  الفقه املالكي؟ 

  .تلك أسئلة سيجيب عنها الفرع املوايل
  مميزات هذه املنظومات الفقهية املختصرة: الفرع الثاين

إن مميزات هذه املنظومات الفقهية يغلب عليها من الناحية الشكلية الطابع الرجزي غالبـا،  

، ولعل سهولته ويسره وسرعة حفظ مـا  "الرجز محار الشعراء: "البحر، وقد قيل فجلها من هذا

فضال عن أن مجيـع  . جاء على وزنه هو الذي دفع الفقهاء النظَّام إىل ركوبه وإيثاره على ما سواه
                                                           

  .82: املنظومات الفقهية املختصرة، ص) 978(
  .275: نفسه، ص) 979(
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  .)980(منظومات فقهائنا ال خترج عن املذهب غالبا

ت وأخطاء؛ حبيث تغريت لغـة  إىل جانب هذا، فقد عرفت اللغة يف هذه املنظومات تعثرا

الفقهاء يف منظومام كلغة أهل احلديث ليست سليمة دائما، بل قد تتخللها أخطاء شىت لغة وحنوا 

وإمنا هو بتثقيلها، والنافسة وإمنا هي النفساء،  -بتخفيف الراء–وتصريفا، مثال ذلك، خمرق الثوب 

ما أشبهه، والدعوى بـدل الـدعاء،    والتحميم وإمنا هو االستحمام، والتحميم بدل الغسل، أو

  . والرباط بدل الربط الذي هو مجع، ومنهم من ال يرى بأسا يف استعمال الكلمات العامية

ولعل مما يشفع هلم أن الغاية هي تقرير األحكام الشرعية وتيسري إيصاهلا إىل عامة املسلمني 

دائما، وقد استدرك الناس أو النقاد مما يلزم معه أال تكون اللغة رقيقة احلواشي وال منقحة مهذبة 

  . على فحول الشعراء، فكيف مبن دوم ومن ليست مهنته القريض وإمنا يتكلفه

 )981(غري أن هذه املنظومات الفقهية املختصرة تعترب توثيقا لعلم املتقدمني وإحيـاء لكنـوز  

  .مصنفام اليت أصبحت اليوم ال ينفض عليها الغبار إال املتخصصون، وهم قليل

إذن هذه املنظومات لو مل يكن من فضلها إال أا حتفظ لنا ذلك التراث الفقهي، وتوثق ما 

يف بطون تلك املصنفات لكفاها شرفا وفخرا، وإن كان بعض النظَّام يوغل يف اإلجياز واالختصار 

ا النـاظم  إىل درجة أنه يتعذر فهم منظومته واإلملام بفقهها إال إذا رجعت إىل األصول اليت اعتمده

واغترف منها، ولكن هذا قليل أيضا؛إذ الغالب على هذه املنظومات يسر املعىن وسـهولة إدراك  

مقصود الناظم، ولعل من حسنات بعض نظامنا أم حييلون على املراجع اليت استقوا منـها فقـه   

منظومام منظومام، بل يسمون أحيانا الفقهاء الذين رجحوا القول أو األقوال اليت ذكروها يف 

وقد يبلغ بعضهم اد الفقهي وسعة االطالع وكسر طوق التقليد واجلمود إىل درجة االعتمـاد  

على صحاح اآلثار، وترك أقوال الفقهاء جانبا، وقد يتسع اإلدراك ويعظم االطالع، فيذكر الناظم 

د على أقوال الفقهاء درجة الدليل املعترب، ولكن هذا نادر أيضا، فالسمة الغالبة على اجلميع االعتما

                                                           
  .276: البشري معتصم، ص: املنظومات الفقهية، رسالة دبلوم الدراسات العليا، إعداد) 980(
  .277: نفسه، ص) 981(
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  .)982(وحكايتها من غري ترجيح وال تعديل

إىل جانب هذه املواصفات فقد لعبت هذه املنظومات دورا أساسا يف خدمة الفقه املالكي؛ 

حيث قررت املقصود وبسطت أقوال الفقهاء بأسلوب خمتصر مبسط قافيته محلـت كـثريا مـن    

  . الراجح يف املذهب املالكي

نظومات يف وضع تصور فقهي سهل حفظها على املهتمني بواسـطة  وقد أسهمت هذه امل

هذه املنظومات املختصرة؛ حيث مل يترك أصحاا بدعة يف الدين وال ضـاللة يف العقيـدة أو يف   

العبادة أو يف العمل أو السلوك إال سددوا إليها سهاما قاتلة، وأعلنوا احلـرب عليهـا ال يبـالون    

أو جاهال، أمريا أو حقريا، أعلنوا احلرب على ضاللة االحتكـام إىل  مبوجبها كائنا من كان، عاملا 

األعراف والعادات، وترك شرع اهللا وسنة رسوله عليه السالم، وشنعوا على أمراء السـوء أميـا   

تشنيع على علماء السوء الذين مههم مجع حطام الدنيا ومسايرة من يتحصل هلم ذلك منـهم يف  

  .)983(أهوائهم وضالهلم
  أثر هذه املنظومات على الفقه املالكي: ثالثالفرع ال

مما ال شك فيه أن هذه املنظومات أحدثت أثرا كبريا يف الفقه املالكي؛ حيث يصعب أحيانا 

يف تلمس أثر هذه املنظومات يف الفقه املالكي، وخاصة إن هذه املنظومـات املـذكورة ختتلـف    

املنطقة اليت تنتمي إليها؛ فمثال منظومـات   اختالفا كبريا فيما بينها، ومتتاز كل منظومة خبصوصية

اجلهة الشمالية متتاز بعدم الشمول واالستيعاب وطواهلا، إما يف القضاء وشؤونه، وإما فيما جرت 

به األعمال، فيكون فيها إقرار ما جرت به األعمال واألعراف، فقد غلب الناس علـى أمـرهم،   

ذه املنظومات بقلة االجتـهاد واالسـتقالل   وشاعت فيهم بدع عجزوا عن تغيريها، كما متتاز ه

بالرأي، واالغتراف من كتب احلديث، وعدم اإلحالة على املراجع وحكاية األقـوال مـن غـري    

  .)984(ترجيح

                                                           
  .279: املنظومات الفقهية يف املذهب املالكي، ص) 982(
  .278: نفسه، ص) 983(
  .280: ومات الفقهية يف املذهب املالكي، صاملنظ) 984(
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كما ظهرت منظومات أخرى تسمى املنظومات الصحراوية، فال مييزها إال أا تكثر فيهـا  

أن القوم عرب أقحاح ورثوا عن أصـوهلم  املنظومات املستوعبة جلميع أبواب الفقه، ولعل السبب 

القدرة الفائقة على القريض، ومع ذلك فال ختلو من ألفاظ عامية أو حسانية، وقد جتدها أخطاء ال 

  .)985( ...حتتملها اللغة وال النحو وال التصريف، وخاصة عند املتأخرين

ف صنف بالسوسـية، وصـن  : إىل جانب هذا، هناك منظومات سوسية تنقسم إىل قسمني

قلة االستيعاب، وأهم منظومات هذه الفئة نظـم خليـل   : بالعربية، وأهم ما مييز هذه املنظومات

راري يف كـللطاهر اإلفراين،ونظم اجلشتيمي ملا ليس يف املختصر وال يف فقه ابن عاصم، ونظم اإل

عظ الفوائد املختلفة، ونظم سيدي حممد أمسعود املعذري يف الفوائد أيضا، ومـا نظـم يف املـوا   

  .والزواجـر وهو كثري، وكله يف غاية األمهية

هذا وإن النظم يف الفوائد هلو من أجل ما نظمـه الناظمـون، ألنه يوقفك على ذخـائر  

فقهية قد ال جندها يف املطوالت، وعلى مسائل دقيقـة يف الفقه قـد ال يهـتم ـا النـاظمون     

فتوى، أو جرت به األعمال واقتضـته  املرغوبون الذين حيرصون على حكاية الراجح، أو ما به ال

  .)986(مقتضيات أخرى يف املذهب

إىل غري ذلك من املسائل األساسة اليت أثارا هذه املنظومات، لذا فالبد من اإلشارة إىل أن 

األثر الكبري الذي أحدثته هذه املنظومات يف الفقه املالكي، وخاصة يف بداية القرن السابع؛ حيث 

أسلوب خمتصر وأقوال راجحة ال ختوض يف األقوال الفقهية، بل تسـعى  ظهرت هذه املنظومات ب

إىل االستشهاد بقول واحد راجح يف النظم، مما فتح أمام املشتغلني بالفقه بعدم اخلوض على حتقيق 

آراء فقهية يف املسألة وهو ما محلته هذه املنظومات الفقهية؛ حيث تكتفي بإيراد قول واحـد يف  

إىل حمنة أخرى لدى الفقهاء؛ حيث مازال الفقهاء يبحثون عن إجياد حـل   الفقه وهو ما انضاف

  . ملشكل املختصر

فإذا بظاهرة املنظومات الفقهية املختصرة تنضاف إىل سلسلة من العقبات اليت تطرأ يف جسم 

                                                           
  .281: نفسه، ص) 985(
  .282: نفسه، ص) 986(



  فهرس األحاديث النبوية    

786   

غري أن هذه املنظومات مل تظهـر إال يف قـرون   . الفقه بصفة عامة، والفقه املالكي، بصفة خاصة

جدا، ورغم ذلك فقد أحدثت أثرا كبريا يف الفقه املالكي؛ حيث يقتصر الفقهـاء علـى   متأخرة 

القول الوارد يف املنظومة، مما صرف جل املشتغلني بالفقه املالكي إىل االهتمام بالبحث العميق يف 

  . املسائل الفقهية اليت مازالت تنظر التحقيق فيها وإزالة الغموض عنها

ن املختصرات أيضا نالت حظها يف املنظومات الفقهية، وإن كانت كما جتدر اإلشارة إىل أ

السابقة إىل الوجود، غري أا تسربت إىل املنظومات الفقهية يف القرن السابع مث عرفـت توسـعا   

واضحا يف القرون املوالية؛ حيث ظهرت ظاهرة املختصرات يف املنظومات الفقهية، بل اكتسحت 

ضحت كل منطقة مبنظومات فقهية خمتصرة تتضمن أقواال فقهية وأعرافا اجلوانب الثقافية املغربية وأ

إقليمية طغت عليها أقوال راجحة يف املذهب املالكي وينقصها التأصيل الفقهي، مما له أثر بالغ يف 

الفقه املالكي، الذي كان املعروف عنه اعتماده على املنابع الصافية، فإذا به خيـتلط بـاألعراف   

غري أن الذي جتب اإلشارة إليه هو أن هذا التأثري نال من الفقه املالكي . لية وغريهاوالعادات القبائ

  . جزءا كبريا

 

  

  املبحث الثالث
  خمتصر ابن احلاجب ودوره يف الفقه املالكي

  

  متهيد

إن احلديث عن خمتصر ابن احلاجب يستدعي أساسا أن نرجع إىل الوراء رابطني بذلك مـا  

مصدرا رئيسا يف املادة العلمية اليت حتدث عنها ابن احلاجـب، وقـد    خلفه ابن شاس الذي يعترب

ناقش الفقهاء والباحثون طريقة التعامل البن احلاجب مع كتاب اجلواهر البن شاس، واختلـف  

املؤرخون والباحثون حول تأثري ابن احلاجب بكتاب ابن شاس؛ فهناك من يرى أنه قلده يف املادة 

ها، يف حني رأى بعضهم أنه مل يقلده يف شيء وأنه اشـتغل بطريقتـه   العلمية وطريقة التعامل مع
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  . وتعامله مع املادة العلمية

وكيفما كانت األسباب واملسببات فإن ابن احلاجب يعترب من أهم فطاحل علماء املالكيـة  

الذين أرسوا قواعد مذهب اإلمام مالك؛ حيث بذل جمهودات مكثفة يف إثراء اخلزانـة املالكيـة،   

دليل على ذلك مؤلفاته اليت تبقى شاهدة على ذلك؛ حيث عرفت إقباال كثريا لدى فقهـاء   وخري

املالكية خاصة، وفقهاء املذاهب األخرى بصفة عامة، فضال عما أحدثت هذه املؤلفات من أثـر  

بالغ يف حتريك دواليب اخلزانة املالكية وخاصة خمتصره الذي لفت أنظار الفقهاء وأولـوه عنايـة   

  .حيث استقطب عددا هائال من الشراحفائقة؛ 

وال أريد أن أسبق األحداث، ألن ذلك سيأيت احلديث عنه يف حينه بقـدر مـا أريـد أن    

  من هو ابن احلاجب؟ وإىل أي حد استطاع خمتصره أن يؤثر يف الفقه املالكي؟: أتساءل

  

  

  

  
  

  وخمتصره )987(التعريف بابن احلاجب: الفرع األول
   امسه ولقبه-أ

مث املصري، الفقيه املالكي املعروف  )988(مرو عثمان بن أيب بكر بن يونس الدويفهو أبو ع

بابن احلاجب امللقب جبمال الدين، كان والده حاجبا لألمري عز الدين موسى الصالحي فعرف به، 

                                                           
، وغايـة  2/648: ، وطبقات القراء189: ، والديباج ص3/248: انظر ترمجته يف وفيات األعيان) 987(

، 2/231: ، والفكر السـامي 323: ، وبغية الوعاة ص13/176: ، والبداية والنهاية1/508: النهاية
: ، وشـذرات الـذهب  1/167: ، وشجرة النور1/654: ، وهدية العارفني1/210: اضرةوحسن احمل

  .4/374: ، واألعالم5/234
وقـد  . 2/509: بضم الدال املهملة، وهي مما استدركه اللباب البن األثري عن السمعاين يف األنساب) 988(

  .23/265: الم النبالءضبطت هذه الكلمة عند ياقوت احلموي بفتح الدال كما ذكر الذهيب يف سري أع
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، الفقيه املالكي النحوي األصويل، وذكره الشيخ العالمة شهاب الدين ابـن أيب  )989(وكان كرديا

كان ركنا من أركان الدين يف العلم ويف العلوم األصـولية  »: فقال )990(يف كتابه شامة الدمشقي

وحتقيق علم العربية، متفننا يف مذهب مالك بن أنس، وكان ثقة حجة، متواضعا منصفا، حمبا للعلم 

  )991( «وأهله

  مولده-ب

بفـتح اهلمـز   -على األرجح بأسنال ) هـ570(ولد ابن احلاجب سنة سبعني ومخسمائة 

وهي بليدة صغرية من األعماد العربية بالصـعيد   -ن السني املهملة وفتح النون وبعدها ألفوسكو

األعلى، كان أبوه جنديا من أصل كردي مل نظفر بشيء من أسرته وتربيته فيما اطلعنا عليه مـن  

  .)992(املصادر، إال أننا عرفنا أنه انتقل إىل القاهرة صغريا

  طلبه للعلم-ج

ور بالقاهرة يف صغره بالقرآن الكرمي، مث بالفقه على مذهب اإلمـام  اشتغل أبو عمرو املذك

مالك رضي اهللا عنه، مث بالعربية والقراءات، وبرع يف علومه وأتقنها غاية اإلتقـان، قـال ابـن    

مث انتقل إىل دمشق ودرس جبامعها يف زاوية املالكية وهب اخللق على االشتغال عليـه،  »: خلكان

  .)993(«ر يف الفنونوالتزم هلم الدروس وتبح

  شيوخه-د

وقرأ بطرق املنهج علـى الشـهاب   " التيسري"أخذ بعض القراءات عن الشاطيب ومسع منه 

، ومسـع أبـا القاسـم    )هـ605.ت(، وتال بالسماع على أيب اجلود )هـ599.ت(الغزيوي 

، البوصريي وإمساعيل بن ياسني واء الدين القاسم ابن عساكر وفاطمة بنت سعد اخلري وطائفـة 

                                                           
  .د887: خمتصر ابن احلاجب، ورقة ب، خمطوط اخلزانة العامة، رقمه) 989(
  .نفسه، ورقة ب) 990(
  .نفسه، ورقة ب) 991(
  .2/516: ، طبقات القراء2/134: بغية الوعاة) 992(
  .249-3/248: وفيات األعيان البن خلكان) 993(
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، يلقب بشمس الدين من أئمة األعالم، الفقيـه األصـويل،   )994(وتفقه على أيب املنصور األبياري

، وكان عليـه اعتمـاده، تـويف سـنة     )995(رحل إليه الناس وتفقه به مجاعة منهم ابن احلاجب

تويف بصعيد مصـر  . كما أخذ عنه أكابر العلماء، منهم ابن احلاجب، قرأ عليه الشفاء. هـ616

  .وآخرون )996(هـ656سنة 

  تالميذه-هـ

وأبو حممد اجلزائري وأبـو  ) هـ708.ت(والدمياطي ) هـ353.ت(حدث عنه املنذري 

إسحاق الفاضلي وأبو علي بن اخلالل وأبو احلسن بن البقال ومجاعة، وتال عنه بالسمع الشـيخ  

الـدين   املوفق ابن أيب العالء، وأخذ عنه العربية مجاعة منهم شيخنا رضى الدين السرطين وجنـم 

حدثين عثمان بن عمرو : ، وممن روى عنه ياقوت احلموي فقال)997(الباهلي، كما ذكر املقريزي

  .)998( النحوي املالكي، حدثنا علي بن املفضل، حدثنا

  مكانته العلمية-و

يعترب ابن احلاجب من فقهاء املالكية الذين تبوأوا مكانة علمية متميزة يف الفقه املـالكي، يقـول   

األصحاب وسارت  خترج به(...). ومن أذكياء العامل رأسا يف العربية وعلم النظر ... مجتهالذهيب يف تر

  . مبصنفاته الركبان، وخالف النحاة يف مسائل دقيقة، وأورد عليهم إشكاالت مفحمة

وأورد عليهم النحاة إشكاالت والتزامات تتعذر اإلجابـة عنـها،   : ويقول عنه يف شذراته

  . )999(قاوكان من أحسن الناس خل

: وإنصافا للرجل افتتح الذهيب رمحه اهللا ترمجته بعبارة جامعة رثى فيها علومه فقـال عنـه  

  .«الشيخ اإلمام املقرئ األصويل الفقيه النحوي، مجال األئمة وامللة والدين أبو عمرو»

                                                           
  .3/248: نفسه) 994(
  .8: مقدمة احملقق، ص: بن احلاجب البن فرحونكشف النقاب احلاجب من مصطلح ا) 995(
  .9: نفسه، ص) 996(
  .1/572: اخلطط الكربى للمقريزي) 997(
  .23/264: سري أعالم النبالء) 998(
  .23/269: سري أعالم النبالء) 999(
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هو فقيه مفت مناظر، مربز يف عدة »: وكفى أبو الفتح غريه وأشفى حينما ترجم له بعبارة

  .)1000(«متبحر مع دين وورع وتواضع واحتمال واطراح للتكلف علوم،

  آثاره-ز

" الكافية"خمتصرا يف مذهبه ومقدمة وجيزة يف النحو مساها  -رمحه اهللا–صنف ابن احلاجب 

وشرح املقدمتني، وصنف يف أصول الفقه، واختصـر  " الشافية"وأخرى مثلها يف التصريف مساها 

أمـا كتـاب اآلمـدي    »: ه، قال اإلمام أبو حامد الغزايلكتاب اآلمدي اإلحكام يف أصول الفق

اإلحكام يف أصول األحكام، وكذلك اختصره اإلمام أبو عمر عثمان بن عمرو املعـروف بـابن   

 «منتهى السول واألمل يف علمـي األصـول واجلـدل   "يف كتاب مساه ) هـ646.ت(احلاجب 

)1001(.  

قصيدة يف العـروض، واألمـايل   املقصد اجلليل  -كما ذكر الزركلي–ومن تصانيفه أيضا 

النحوية، واإليضاح يف شرح املفصل للزخمشري، واألمايل املعلقة عن ابن احلاجب يف الكالم على 

مواضع من الكتاب العزيز على املقدمة وعلى املفصل وعلى مسائل وقعت يف القاهرة وعلى أبيات 

  . )1002( «من شعر املتنيب

بعد -ترك ابن احلاجب ... »: ن ابن احلاجبيقول ابن فرحون يف كتابه كشف النقاب ع

مؤلفات يف علوم، وقد رزق السعد يف تصانيفه فشرقت وغربت، واعتين بشرحها، وانتفع  -رحيله

  .)1003(«الناس ا

  

  :وهذه أمهها

الكافية يف النحو، وهي مقدمة صغرية جامعة مفيدة، طبعت مـرات، مفـردة ومـع    -1

                                                           
  .23/266: نفسه) 1000(
  .10: مقدمة املنخول من تعليقات األصول، ص) 1001(
  .4/211: األعالم للزركلي) 1002(
  .21: مقدمة احملقق، ص: اب احلاجبكشف النق) 1003(
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، وقد اختصـرت  )1004(أول طبعة للكافية يف رومةشروحها، وقد شرحها ابن احلاجب نفسه، و

  .)1005( «...ونظمت وممن نظمها املؤلف نفسه

الشافية، وهي مقدمة يف التصريف مفيدة، نظمها وشرحها الكثريون، وقـد نظمهـا   -2

  .)1006( «... وشرحها مؤلفها

األمايل، أمالها يف دمشق على بعض اآليات القرآنية واألبيات الشعرية، ومواضع مـن  -3

  .)1007(صل، وبعض املسائل النادرة، واخلالفات النحويةاملف

املقصد اجلليل يف علم اخلليل، وهي قصيدة المية يف العروض شرحها كثري من النـاس  -4

  .)1008(م1830وطبعها مع ترمجة أملانية فريتاغ يف برن سنة 

القصيدة املوشحة باألمساء املؤنثة، وهي منظومة يف املؤنثات السـماعية، ذكـر منـها    -5

  .)1009(خلوانساري بعض األبيات، وقد طبعت أكثر من مرةا

  .)1010("أول وآخر"رسالة يف العشر، وهي يف استعمال لفظة وعشرة مع الصفتني -6

  .)1012(شرح املفصل، وقد مساه اإليضاح )1011(إىل ابنه املفضل -7

  .)1013(شرح إيضاح أيب علي الفارس، مساه املكتفي للمبتدئ-8

  .)1014(شرح املقدمة اجلزولية-9

                                                           
  .1/804: دائرة املعارف اإلسالمية) 1004(
: ، هدية العـارفني 2/1370: ، كشف الظنون321-5/309: تاريخ األدب العريب لربوكلمان) 1005(

1/655.  
، طبعـة  1376-2/1370: ، كشـف الظنـون  332-321: تاريخ األدب العريب لربوكلمان) 1006(

  .فرنسية
  .1/804: ، دار املعارف اإلسالمية5/333: يبتاريخ األدب العر) 1007(
  .1/804: ، دار املعارف اإلسالمية5/332: تاريخ األدب العريب) 1008(
  .110-109: ، ابن احلاجب النحوي ص5/334: تاريخ األدب العريب) 1009(
  .5/334: تاريخ األدب العريب) 1010(
  .2/1774: ، كشف الظنون4/211: األعالم) 1011(
  .1/655: هدية العارفني ،1/214: كشف الظنون) 1012(
  .2/1427: ، كشف الظنون350-5/342: تاريخ األدب العريب) 1013(
  .2/1427: ، كشف الظنون1/655: هدية العارفني) 1014(
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  .)1015(شرح كتاب سيبويه-10

مجال العرب يف أدب العرب، شرح به مقدمة الزخمشري األدبية، ذكره أيضا حـاجي  -11

  .)1016(خليفة

  .)1017(إعراب بعض آيات من القرآن-12

  .)1018(العقيدة، وهي املعروفة بعقيدة ابن احلاجب-13

  .)1019(معجم الشيوخ-14

أصول الفقه، وقـد   )1020(السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل، وهو كتاب يف-15

  .)1021(هـ1326طبع مبطبعة السعادة سنة 

خمتصر املنتهى، وهو اختصار للكتاب السابق، وقد اشتهر مبختصر ابن احلاجب األصلي، - 16

. )1022(متييزا له عن خمتصره الفرعي املذكور آنفا، وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات مع بعض شروحه

  ".عيون األدلة"نتهى يف كتاب آخر هو أن ابن احلاجب اختصر امل )1023(وذكر بروكلمان

جامع األمهات، وهو خمتصره الفقهي، ألفه يف فروع الفقه املالكي، ويعرف باملختصـر  - 17

يف وجيزه يف الفقه  )1025(الذي سار على ج الغزايل )1024(الفرعي، وقد صنفه على طريقة ابن شاس

مه بعضهم بأنه كان سـببا يف  ، وقد مدح هذا املختصر مجاعة، وانتقده آخرون، وا)1026(الشافعي

                                                           
  .1/655: ، هدية العارفني1/593: كشف الظنون) 1015(
  .1/593: ، كشف الظنون5/341: تاريخ األدب العريب) 1016(
  .1/655: ، هدية العارفني5/341: نفسه) 1017(
  .1/655: ، هدية العارفني2/1735: كشف الظنون) 1018(
  .23: كشف النقاب احلاجب يف مصطلح ابن احلاجب ص) 1019(
  .5/334: تاريخ األدب العريب) 1020(
  .5/335: نفسه) 1021(
  .5/335: نفسه) 1022(
  .3/335: نفسه) 1023(
  .2/230: ، والفكر السامي1/165: ، وشجرة النور141: انظر ترمجته يف الديباج ص) 1024(
  .1/274: ، والوايف بالوفيات389-6/191: انظر ترمجته يف طبقات الشافعية الكربى) 1025(
  .24: مقدمة احملقق، ص: كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب) 1026(
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  .وسيتم احلديث عن هذا الكتاب الحقا. )1027(التنافس يف االختصار وفساد التعليم

  مكانته عند الحكام والعلماء- ح

استمر ابن احلاجب يف دمشق مدرسا، آمرا باملعروف، ناهيا عن املنكر، كما هو شأن كثري 

ل على متسكه باحلق وعدم يبـه احلكـام،   وال بأس أن نورد هنا هذه القصة اليت تد. من العلماء

وملخصها أن امللك األشرف صاحب دمشق قد أحاطت به شرذمة من احلشوية فلقنوه مذهبـهم  

وكان امللك األشرف قـد طلـب مقابلـة    . )1028(فيما يتعلق بالقرآن وأشربوه كراهية األشاعرة

ملذكورة الفرصـة، وقالـت   سلطان العلماء العز بن عبد السالم وهو يأىب فانتهزت هذه اجلماعة ا

إن عبد السالم أشعري يخطئُ من يقول باحلرف والصوت ويبدعه، وإن من مجلة اعتقاده : للملك

  إخل .. أن اخلبز ال يشبع واملاء ال يروى

فلم يصدقهم السلطان، فاحتال هؤالء القوم يف استصدار فتوى مـن الشـيخ ليشـاهدها    

صلت هذه الفتوى إىل امللك عند اإلفطار يف أحد أيام شهر السلطان عيانا، فكان هلم ما أرادوا، وو

رمضان، وعند عامة الفقهاء، فلما تكلم السلطان يف حق ابن عبد السالم وعقيدته، وأظهر غيظه 

السلطان : وتوعده، مل يستطع أحد يف ذلك الس الرد، وما زاد أشجعهم على أن قال للسلطان

فانربى ابن احلاجب هلذه القضـية  . ابن عبد السالم فتواه أوىل بالعفو والصفح مع أم يشاطرون

عندما مسع ا ومضى إىل القضاء والعلماء واألعيان الذين حضروا تلك الليلة عند السلطان، وشدد 

عليهم النكري، ووعظهم وذكرهم باهللا وبوظيفتهم، ومازال م إىل أن كتبوا فتوى موافقة ملا قـال  

  .سكوم تلك الليلة إمنا كان بسبب غضب السلطان، ووقعوا فتواهم ابن عبد السالم، وبينوا أن

إال  -كبري الثقـات -ورغم أن السلطان مل يلتفت إىل هذه الفتوى املوافقة البن عبد السالم 

  : أا تدل على شيئني

ما كان عليه ابن احلاجب من نصرة للحق وأهله وشجاعة يف مواقف يقـل فيهـا   : أوهلما

  .الشجعان
                                                           

  .25: مقدمة احملقق، ص: كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب) 1027(
  .16: نفسه، ص) 1028(
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أنه كان مسموع الكلمة بني العلماء وعظيم املكانة عندهم، وكان ابن احلاجـب  : ثانيهما

  . علما مربزا يف علوم شىت

وصفه به مترمجوه، ولكن نكتفي مبا أورده بعضهم، قـال   )1029(وال نريد أن جنلب كل ما

ورعا  وكان فقيها مناظرا مفتيا، مربزا يف عدة علوم، متبحرا، ثقة دينا،»: السيوطي يف هذا الصدد

  .)1030( «...متواضعا، مطرحا للتكلف

وكان من أذكى األمة قرحية، وكان ثقة حجة، متواضعا عفيفا، كثري احلياء منصـفا حمبـا   

  .)1031( «للعلم وأهله، ناشرا له، حمتمال لألذى، صبورا على البلوى

وكان من أحسن خلق اهللا ذهنا، وجاءين مـرارا  »: أيضا -وهو عصريه-وقال ابن خلكان 

داء شهادات، وسألته عن مواضع يف العربية مشكلة، فأجاب أبلغ إجابة بسكوت كـثري  بسبب أ

إن أكلـت إن  : وتثبت تام، ومن مجلة ما سألته عن مسألة اعتراض الشرط على الشرط يف قوهلم

لـو  : شربت فأنِت طالق، مل تعني تقدمي الشرب على األكل بسبب وقوع الطالق حىت لو قـال 

  .)1032(«؟أكلت مث شربت ال تطلق

من خالل ما سبق، يتضح جليا أن مؤلفات ابن احلاجب عرفت إقباال منقطع النظري عند العلماء 

وغريهم، وخاصة خمتصره املشهور الذي يعترب برناجما وجيزا ألقوال الفقهاء املالكية؛ حيث نسجه 

اعتنوا به املؤلف بأسلوب مبسط دون حشو وال إطناب مما أكسبه إقباال كبريا لدى الفقهاء؛ حيث 

كما رأينا موقف ابن احلاجب يف مناصرة احلق . عناية قصوى تتجلى يف الشروح املؤلفة يف ذلك

وإنصاف العلماء، والذود عن حياض الفقه وأهله مما جعله يتبوأ مكانة مرموقة عند الفقهاء، لكونه 

  .ثقة حجة متواضعا، عفيفا كثري احلياء، منصفا وحمبا للعلم وأهله

  وفاته-ط

املصادر اليت ترمجت البن احلاجب مل تذكر تاريخ مغادرته مصر على وجه التحديـد،  جل 
                                                           

  .18: ن احلاجب البن فرحون، صكشف النقاب احلاجب من مصطلح اب) 1029(
  .2/134: بغية الوعاة للسيوطي) 1030(
  .18: كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب البن فرحون، ص) 1031(
  .3/250: وفيات األعيان البن خلكان) 1032(
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إال أا يف أواخر عمره؛ حيث مل تطل إقامته باإلسكندرية؛ إذ تويف ضحى يوم اخلميس السـادس  

  .)1033(هـ646والعشرين من شهر شوال سنة 

ج اإلسـكندرية يف  أخربين صهره الكمال بن أمحد بن سليمان أنه دفن خار: قال أبو شامة

  .املقربة اليت بني املنارة قرب قرب الشيخ ابن أيب شامة رمحه اهللا

وهكذا انتهت حياة رجل كانت حافلة مليئة بالنشاط يف خدمة الشريعة اإلسالمية واللغـة  

  .)1034(العربية

  خمتصره الفقهي: الفرع الثاين
، وابن )1035(ر البن شاسمما يالحظ على خمتصر ابن احلاجب أنه تأثر كثريا بكتاب اجلواه

شاس بدوره تأثر بالوجيز لإلمام الغزايل، وهذا الثالوث الفقهي املتميز البد من ذكر نبذة خمتصرة 

عنه، والسيما طريقة االختصار عند ابن شاس الذي حاذى بكتابه اجلواهر الوجيز للغزايل، وكان 

الوسيط، وألـف هـذا الكتـاب    البسيط و: اإلمام الغزايل رمحه اهللا ألف كتابني فقهيني مطولني

وأفادنا يف مقدمته أنه أودعه زبدة الفقه بعد أن حمص مجلته، وضمنه ما . املختصر املوسوم بالوجيز

بأصوهلا وفروعها بألفاظ حمررة -انتقاه من صفوة تفاصيل الشرع وعمدته، وأدمج مجيع مسائلها 

القواعد، فجاء  )1036(حتت معاقد ، وعبأ فيها الفروع الشوارد )يف أوراق معدودة خفيفة -لطيفة

الكتاب حمرزا جزل النظم، بديع الترتيب، حسن الترصيع والتهذيب، حاويا لقواعـد املـذهب   

                                                           
  .21: وفيات األعيان البن خلكان، ص) 1033(
  .21: نفسه، ص) 1034(
ئر بن عبد اهللا بن حممد بن شاس اجلذامي السـعدي،  هو عبد اهللا بن جنم بن شاس بن نزار بن عشا) 1035(

تويف سنة ). 1/443: الديباج(عقد اجلواهر الثمينة : له مؤلفات أمهها. كنيته أبو حممد، ولقبه جالل الدين
عقد اجلـواهر  (يعترب من أملع العلماء الذين أجنبهم القطر املصري يف القرنني السادس والسابع . هـ616
، وسري أعالم النبالء 3/61: انظر ترمجته يف وفيات األعيان البن خلكان). (1/17: ققمقدمة احمل: الثمينة
، 3/443: ، والديباج املـذهب البـن فرحـون   3/86: ، والبداية والنهاية البن كثري22/99: للذهيب

: ، وهدية العارفني للبغدادي5/69: ، وشذرات الذهب البن العماد3/6: وكشف الظنون حلاجي خليفة
  ).2/230: ، والفكر السامي للحجوي1/165: ، وشجرة النور1/459

  .1/35: مقدمة التحقيق أليب األجفان وعبد احلفيظ منصور: عقد اجلواهر الثمينة) 1036(



  فهرس األحاديث النبوية    

796   

  .)1037(الشافعي مع الفروع الغريبة

وكانت حماذاة ابن شاس يف اجلواهر هلذه اجلوانب اليت برزت يف الوجيز الذي عرب ابن شاس 

أشار املترمجون البن شاس إىل هذه احملاذاة وإىل اعتنائـه  و. عن إعجابه بطريقته يف مقدمة جواهره

، وذلك ما جعله يتميـز  )1038(«جود كتابه ونقحه»بالترتيب وتنظيم املسائل، والحظ الذهيب أنه 

عن الكتب اليت كانت سائدة قبله لدى املالكية، وكانت تدور حول أمهـات معينـة تتناوهلـا    

  .بالتهذيب واالختصار والتعقيب والشرح

ه الكتب مشحونة بالثروة الفقهية املالكية ومبسائل اخلالف بني أعالم املـذهب مـن   وهذ

وقـد  . اتهدين املقيدين املنتسبني، وبروايات األقوال املأثورة عن إمام املذهب مالك بن أنـس 

كانت املعني الذي يستمد منه ابن شاس علمه وفقهه، مع تدخل وسرب وتنقيح وذيب وبيـان؛  

 الروايات عن مالك مؤسس املذهب، ويرد ظاهر رواية ما إىل رواية أخرى أو إىل فهو يقارن بني

  .املذهب يف بعض األمهات كاملوطإ واملدونة

ونقوله عن علماء املذهب لآلثار اليت زخر ا كتابه تدلك على مدى حتـريهم يف ضـبط   

وهو متـأثر   )1039(س فيه نصاألقوال والروايات ونسبتها ومتييزهم ملا أُِثر عن اإلمام مالك، مما لي

بطريقتهم يف ذلك، باذل جهدا يف النقد والترجيح بني األقوال وتفسري الروايـات إذا احتملـت   

  .معاين، أو تباينت آراء السابقني فيها، وهو يكتفي من األقوال باملشهور، وينبه على شهرته

ن مل يلتزم ذلك يف كما يهتم بشرح الغريب من العبارات وبيان املعاين االصطالحية هلا، وإ

  .كل املواطن اليت تقتضي ذلك

وكثريا ما حيصر مسائل بإرجاعها إىل أصلها وبيان القاعدة الفقهية اليت انبنت عليها، وقـد  

يفضي ذا التقعيد إىل االستطراد بذكر النظائر اليت تعترب نوعا من القواعد الفقهية؛ إذ فيها ربـط  

  .ا ييسر استيعاب الفروع اليت ذكرها يف كتابهجمموعة من الفروع برباط واحد وذلك م

                                                           
  .1/3: الوجيز للغزايل) 1037(
  .1/36: مقدمة حمققي عقد اجلواهر أليب األجفان وعبد احلفيظ منصور) 1038(
  .1/36: نفسه) 1039(
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وابن شاس ال يقتصر على إيراد األقوال املختلفة يف املسألة الواحدة، بل ينبه علـى معـان   

معتربة وقواعد مل يتم اإلمجاع عليها، وأمور راعاها الفقهاء السالفون، وكانت أصال الخـتالفهم  

يد ابن رشد احلفيد األندلسي يف بداية اتهـد،  يف األحكام، وهو يف ذلك يسلك طريقة أيب الول

وهو من معاصريه، إال أن األخري يوسع جمال عرض اخلالف، مع ذكر أسبابه؛ إذ يورد خـالف  

خارج املذهب املالكي، بينما يركز ابن شاس على اختالف أصحاب مالك وال خيرج عـن  الفقهاء 

 رة ال يتعني معها صاحب القـول املخـالف  نطاق املذهب إال نادرا، ويكون هذا اخلروج تارة بإشا

وكما يورد ابـن شـاس يف   . ، ويكون تارة أخرى بتعيني صاحب القول)1040(للمذهب املالكي

الغالب سبب اخلالف يف حكم املسألة، فإنه يرد ما ينجم عن ذلك أو عن اختالف الروايات ممـا  

  .يسميه بالثمرة

يل، وهو يتفنن يف ذلك حسبما تقتضيه وتظهر براعة ابن شاس يف التبويب والتنقيح والتفص

مباحث كل كتاب فقهي؛ حيث يقسمه إىل أبواب ذات عناوين حتت كل منها ما يناسبها مـن  

  .)1041(فصول وفروع تضم مسائل الباب وقواعده وصوره املفترضة إذا اقتضى األمر ذلك

ارات وتضمينها أما االختصار فهو مسة واضحة يف اجلواهر، وقد حاول املؤلف االقتصاد يف العب

من هنا كانت الدقة يف التعبري وجتنب التكرار وربط . كثريا من املعاين واألحكام دون إخالل باملقصود

املسائل اجلزئية بقواعدها الفقهية واإلحالة على املواطن السابقة مما له صـلة باملوضـوع املطـروق،    

ز القول املأثور عن صاحبه عـن  احلرص على متيي )1042(والعدول عن االستدالل يف أغلب املسائل مع

  .)1043(التخريج وعلى تعليل احلكم أحيانا واإلشارة إىل املقصود الشرعي منه

  أمهية اجلواهر

إن ما أشرنا إليه من مميزات هذا الكتاب اليت تتجلى خاصة يف اجلمع للمسائل املستبحرة من 
                                                           

  .1/37: ر الثمينة أليب األجفان وعبد احلفيظ منصورمقدمة عقد اجلواه) 1040(
  .1/38: نفسه) 1041(
  .1/38: نفسه) 1042(
  .1/40: نفسه) 1043(



  فهرس األحاديث النبوية    

798   

بط بالقواعد واملزج بأسلوب أبواب الفقه يف جماالت العبادات واملعامالت، مع حسن التنظيم والر

  .اخلالف، ومع العناية باملباين واألسلوب وسالمة التعبري ودقته

  .)1044(ومميزات هذا الكتاب جعلت أقالم بعض األعالم تسجل اإلشادة به وتنوه مبحاسنه

فيـه  »ويرى أن . )1045(«كتاب نفيس أبدع فيه»: ومن هؤالء ابن خلكان الذي يقول عنه

، مؤلفه يربر عكوف املالكية مبصر عليه مبا امتاز به مـن احلسـن   )1046(«داللة على غزارة فضله

، )1048(، ومنهم ابن كثري الذي يذكر أنه من أكثر الكتب فوائدا يف الفـروع )1047(وكثرة الفوائد

من أحسن ما ... كتاب جليل فصيح العبارة»: ومنهم حممد بن احلسن احلجوي الذي نوه به قائال

دل علـى غـزارة علـم وفضـل     »: حممد بن خملوف فيقول أما الشيخ. )1049(«صنفه املالكية

  .)1050(«وفهم

  تأثره بوجيز الغزايل

ومع هذه األمهية للكتاب، ومع شهادات بعض العلماء املنوهة بفوائده، فإن نوعا من التحرز 

بدا من بعض املتضلعني يف الفقه املالكي إزاءه، وذلك نتيجة ما لوحظ من دخول املسائل جاريـة  

  .)1051( ...لشافعي فيه ونقلها من وجيز الغزايلعلى املذهب ا

هـ يف خمتصره الفقهي جبواهر 647ونظرا لتأثر أيب عمرو وعثمان بن احلاجب املتوىف سنة 

والتباع ابن احلاجب يف هذه املسائل . فإن احلذر والتحرز انسحبا على خمتصره أيضا... ابن شاس

  ...البن شاس كان بعض شيوخنا يرون قراءة اجلالب دونه

                                                           
  .1/42: مقدمة عقد اجلواهر الثمينة أليب األجفان وعبد احلفيظ منصور) 1044(
  .3/61: وفيات األعيان) 1045(
  .3/61: نفسه) 1046(
  .3/61: نفسه) 1047(
  .13/186: البداية والنهاية) 1048(
  .271-4/270: لفكر الساميا) 1049(
  .1/165: شجرة النور) 1050(
  .1/43: مقدمة احملققني: اجلواهر) 1051(



  فهرس األحاديث النبوية    

799   

البصري املتـوىف سـنة    )1052(واملقصود باجلالب التفريع البن القاسم عبيد اهللا بن اجلالب

واجلواهر ... هـ، وهو خمتصر يف املذهب املالكي كان رائجا متداوال، وضعت عليه شروح378

أكثر توسعا وبسطا منه، كما ميتاز عليه يف جمال التقعيد والتأصيل واإلشارة إىل دواعي اخلالف يف 

  .)1053( ...ال الترتيب والتنظيمجم

وظاهرة االختصار يف اجلواهر مل تصل به إىل درجة اإلخالل : أسلوب االختصار يف اجلواهر

والتقعيد، فلم تتأكد حاجته إىل الشرح والبيان، وما علمنا بشرح موضوع عليه، وأن ظهوره بعد 

املالكي مرحلة جديدة  أن ظهرت يف ساحة التأليف الفقهي مطوالت وخمتصرات ليدخل بالتصنيف

يكون فيها الكتاب جامعا لألبواب متضمنا لآلثار واألقوال مستقال بذاته ال يدور حـول حمـور   

كتاب آخر وال يبلغ به االختصار أن يكون متنا للحفظ وال يعيبه تكرار أو توسـع واسـتطراد   

  .)1054(ممالن

الكي وتنوعت املصنفات لقد تواصلت حركة العطاء الفقهي يف جمال التأليف يف املذهب امل

يف بسطها وإجيازها، واختلفت أساليبها، مع حرص مؤلفيها على صحة النقل وسالمة األحكـام  

والتنقيح واجلودة، ومهما اختلفت مستويات القراء فإم جيدون يف املصنفات الكـثرية بغيتـهم   

  . املنشودة، ويتفقهون يف دين اهللا بقراءا

فة للشاطيب وبعض شيوخه باالقتصار على كتب األقـدمني،  وهكذا مل تؤثر النصيحة السال

ولو أثرت لَما رأينا احلركة الفقهية هلذا النشاط املعطاء يف املذهب املالكي وهذه املصنفات الذائعة 

  .النائلة لإلقبال الواسع

ولعل تلك النصيحة متجهة إىل املنتهني من العلماء حىت ال يرتلوا إىل كتب شأا أقل مـن  
                                                           

 وامسه عبد اهللا بن احلسن، كنيته أبو القاسم بن اجلالب، بصري، تفقه باألبياري،: أبو القاسم بن اجلالب) 1052(
التفريع  ل اخلالف، وكتابوالزمه طوال حياته، أخذ عنه القاضي أبو حممد بن نصر وغريه، وله كتاب يف مسائ

: ، وسري أعالم النـبالء 168: انظر ترمجته يف طبقات الشريازي ص. (يف املذهب مشهور) وهو مطبوع(
: ، وترتيب املـدارك 1/447: ، وهدية العارفني3/93: ، وشذرات الذهب3/10: ، والعرب16/383

7/76.  
  .1/43: مقدمة احملققني: اجلواهر) 1053(
  .1/45: نفسه) 1054(
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  .)1055(«..ألمهات اليت حتتل الصدارة يف املصنفات املالكية ومتثل خري معني وأثرى مصدرشأن ا

وميكننا أن نالحظ أن األثر البارز للجواهر قد جتلى يف مناهج بعض املصنفات الفقهية ويف 

  .اعتماد املفتني ألحكامه ويف نقل بعض املؤلفني عنه

وذاع يف أوساط املالكية أنه تابع له هـو  فاملصنف الفقهي الذي اقتفى صاحبه أثر اجلواهر، 

املختصر الفقهي أليب عمرو عثمان بن احلاجب، هذا املختصر الذي حظي باهتمام كثري من علماء 

وتعليقا وتعقيبا، وكان أحد املختصرات اليت ظهرت على يد  )1056(املدرسة املالكية دراسة وشرحا

  ...ابن احلاجب يف فنون علمية خمتلفة

حلاجب معترفا حبقيقة اختصاره للجواهر، بل كان يدعي أن ابن شاس هـو  ومل يكن ابن ا

الذي اختصر كتابه، ولكن العامل أبا عبد اهللا حممد بن علي بن قطرال األنصاري املراكشي املتوىف 

هـ، رد عليه يف ذلك مع إنصافه ببيان ميزاته يف تصنيف خمتصره، يتضح ذلـك مـن   710سنة 

أنه ذكر عند أيب »: هـ، وهي743بو زيد بن اإلمام التلمساين املتوىف سنة الوجادة اليت أفادنا ا أ

ذكر هذا أليب عمرو حـني  : عبد اهللا بن قطرال املراكشي أن ابن احلاجب اختصر اجلواهر فقال

بل ابن شاس، اختصر كتايب، قال ابن قطرال، وهو أعلم بصناعة التأليف من ابن : فرغ منه، فقال

 خيرج عنه وعن ابن بشري إال يف الشيء اليسري، فهما أصاله ومعتمـداه،  شاس، واإلنصاف أنه ال

  . )1058(وبعد مداه )1057(وال شك أن له زيادات وتصرفات تنبئ عن رسوخ قدمه

فقد أكد ابن قطرال أن اجلواهر أصل للمختصر الفرعي الذي وضعه ابن احلاجب، ويبـدو  

ة ابن شاس بثالثني سنة، وألن أسلوب أن هذا هو الصواب، ألن وفاة ابن احلاجب كانت بعد وفا

وقد أصـبح معروفـا   . )1059(االختصار واالقتصاد يف التعبري، يتجلى أكثر يف خمتصر ابن احلاجب

لدى املترمجني وبعض الفقهاء أن ابن احلاجب تابع البن شاس، يف خمتصره جلواهره، قـال ابـن   

                                                           
  .1/45: سهنف) 1055(
  .5/221: ، نفح الطيب5/24: أزهار الرياض للمقري) 1056(
  .1/45: مقدمة احملققني لعقد اجلواهر) 1057(
  .5/221: ، نفح الطيب5/24: أزهار الرياض) 1058(
  .، بتصرف532: مقدمة ابن خلدون ص) 1059(
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  . )1060(«منها اختصر ابن احلاجب كتابه»: خملوف عن اجلواهر

عبارة ابن »: هـ قوله914يف سياق بعض فتاوي أيب العباس الونشريسي املتوىف سنة  وجاء

  .)1061( …«احلاجب ومتبوعه جالل الدين بن شاس تقتضي وجود القولني يف مسألة التروي

وقد الحظ شيخنا العالمة حممد الفاضل بن عاشور أن مصر ملع ا يف القرن السابع أعالم 
ابن شاس مث ابـن احلاجـب مث القـرايف مث    : ب املالكي واختصـارهطال باعهم يف حترير املذه-

؛ فهو يعترب ابن شاس رائد منهج االختصار احملكم الذي سبق ظهوره على يد الغـزايل يف  -خليل
وهناك جانب آخر من التأثري الذي ظهر يف بعض مصنفات املالكية، وهو . )1062(املذهب الشافعي

  .يان احلكم واملقاصد واألسرار الشرعيةجانب التقعيد والتخريج والتأصيل وب

والحظ شهاب الدين القـرايف  . )1063(فقد رأينا هذا اجلانب كان مما أعطى للجواهر أمهية

هذا اجلانب لدى ابن شاس ورآه يسريا، فرام التوسع فيه عند تصنيفه الذخرية معربا عـن أمهيتـه   

طالوته، وضعفت عند النفوس  إن الفقه، وإن جل إذا كان مبددا، تفرقت حكمته وقلت»: بقوله

طلبته، ولذا رتبت األحكام خمرجة على قواعد الشرع مبنية على مآخذها، ضت اهلمم حينئـذ  

  .)1064(«القتباسه وأعجبت غاية اإلعجاب بتقمص لباسها

هذا اجلانب جتلى إذاً يف ذخرية القرايف كما جتلى بعد ذلك لدى تلميذه التونسي أيب عبد اهللا 
: عن سلوكه هـذا املنـهج، فقـال   " الفائق"لقفصي، الذي عرب يف مقدمة كتابه حممد بن راشد ا

حنوت فيه منحى املتأخرين يف احلصر وضبط القواعد وختريج الفروع عليها، لينفع بذلك املدرس »
  .)1065( «...واملفيت والقاضي واملوثق

ه عرف وقد جاء ابن احلاجب يف قريب من عصر ابن شاس فوضع هو اآلخر خمتصرا يف الفق

باملختصر الفقهي مساه جامع األمهات؛ فقد أصبح معروفا لدى الفقهاء واملترمجني أن ابن احلاجب 
                                                           

  .1/165: شجرة النور) 1060(
  .7/190: املعيار املعرب) 1061(
  .1/48: مقدمة حمققَي عقد اجلواهر) 1062(
  .1/48: نفسه) 1063(
  .1/34: الذخرية) 1064(
  .1/49: مقدمة حمققَي اجلواهر) 1065(
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  .تابع البن شاس وعالة عليه، ومدين له بكثري من الفضل يف هذا الكتاب

  .)1066(«وخمتصره يف الفقه من أحسن املختصرات، انتظم فيه فوائد ابن شاس»: قال ابن كثري
  .يد أن ابن احلاجب تابع البن شاس يف العبارة السابقةويف املعيار ما يف

ومنها اختصر ابن احلاجب كتابـه  ) …(»: وقال ابن حجر يف سياق حديثه عن اجلواهر
  .)1067(«اجلواهر

  

ويشري إىل األمر نفسه فقيه املالكية يف عصره حممد ابن عرفة يف سياق املوازنة بني كتاب ابن 

والتباع ابن احلاجب يف هذه املسائل ابن شاس كان بعض »: الاحلاجب والتفريع البن اجلالب قائ

  .)1068( «...شيوخنا يرون قراءة اجلالب دونه

دل على غـزارة علـم   ... ألف ابن شاس اجلواهر الثمينة»: وقال ابن خملوف يف الشجرة

  .)1069( «...وفضل اختصره ابن احلاجب

بهها أيضا يف شرح ابن عبد ومثل هذه العبارات يعترضين بكثرة يف التوضيح، ورأيت ما يش

وذلك يرجح أن املصنف قصـد أن الصـيغة   »: السالم، ومن أمثلته يف التوضيح قوله يف الضمان

ومل جيعل ابن يونس اإلمضاء فيما خيشـى  »: ، وقوله يف كتاب الرهن«ركن، ألن الغالب أنه يتبعه

لـيت ذكرهـا املصـنف    فساده متفقا عليه، وتبع املصنف ابن شاس فإنه حكى األربعة األقوال ا

  .)1070( «وتصورها من كالم املصنفني

فهذه النصوص تفيد يف جمملها ما البن شاس من تأثري كبري يف كتاب ابن احلاجب رمحـه  

، غري أن ابن احلاجب رمحه اهللا ينفي عن نفسه هذه التهمة، ومل يعترف بفكـرة النقـل   )1071(اهللا
                                                           

  .، طبعة دار الفكر13/186: البداية والنهاية) 1066(
  .9/190: املعيار) 1067(
  .1/44: ، اجلواهر346: طبقات املالكية ص) 1068(
  .165: شجرة النور، ص) 1069(
  .كتاب الرهن: التوضيح) 1070(
آخر، وهو أن ابن احلاجب إمنا تأثر يف خمتصره بتهذيب الرباذعي، فمنـه  للدكتور عمر اجليدي رأي ) 1071(

وظل التهذيب حمافظا على مكانته ال يزاحم إىل أن جاء خمتصر ابن احلاجب فزحزحه مـن  : اختصره فقال
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إن ابن شـاس  »: ها على ابن شاس ويقولواالختصار من ابن شاس يوما، بل هو يرد التهمة نفس

أن  )1072(ذكر عند عبد اهللا بن قطرال املراكشي»: هو الذي اختصر كتابه جاء يف أزهار الرياض

بل ابن شاس اختصر : ذكر هذا أبو عمرو حني فرغ منه فقال: ابن احلاجب اختصر اجلواهر فقال

، واإلنصاف أنه ال خيـرج عنـه   وهو أعلم بصناعة التاليف من ابن شاس: كتايب، قال ابن قطرال

وعن ابن بشري إال يف الرتر اليسري فهما أصاله ومعتمداه، والشك أن له زيادات وتصرفات تنبـئ  

  .)1073(«...عن رسوخ قدمه وبعد مداه

واحلقيقة أنه ال مناص من اإلفصاح عنها وقد صار كل من الكتابني مطبوعا اآلن، وأمكننا 

بيسر وسهولة، أن هناك تقاربا مضـمونيا وشـكليا يـبني    االطالع على مضامينهما وفحوامها 

مادتيهما؛ فمن حيث الشكل، فقد حضر ابن احلاجب لنفسه الترتيب الفقهي املوضوعي الذي يف 

اجلواهر دومنا حياد عنه من مبتدإ الكتاب إىل منتهاه، وهو الترتيب الفقهي املتـداول يف املـذهب   

امع، مرورا بالصالة والزكاة واحلـج واألنكحـة والبيـوع    املالكي بدءا باملياه وانتهاء بكتاب اجل

  . )1074(والتربعات والوصايا

أما من حيث املضمون فيظهر التشابه يف العبارة واضحا بني املصنفني، وكـذا يف حـدود   

الفقرات والفواصل وقد جنحنا يف تصوير بعض النماذج من الكتابني تغلب على عبارما احملاكاة 

وللوقوف على . ر يف األسلوب واقتضاب العبارة الذي يظهر عند ابن احلاجبوالتقليد مع اختصا

  .ذلك ننقل مناذج من كالم املؤلفني

  جامع األمهات-1

أهلية العمل واالستئجار، واليشترط يف اعول له التعـيني وال   -املتعاقدان: للجعالة ركنان
                                                                                                                                                                          

). 97: انظر مباحث يف املذهب املالكي بـاملغرب، ص . (مكانه، وما هو يف احلقيقة إال اختصار للتهذيب
  .4/457: ال به احلجوي يف الفكر السامي أيضاوهو رأي ق

رقـم   2/207: ، والعقـد الـثمني  4/202: ، والدرر الكامنة4/334: انظر ترمجته يف األعالم) 1072(
  ).326: الترمجة

  .5/25: ، أزهار الرياض5/221: نفح الطيب) 1073(
فري حممـد، كليـة   السا: ، رسالة دبلوم الدراسات العليا، حتقيق1/17: كتاب البيوع يف التوضيح) 1074(

  .الشريعة، أكادير، حتت إشراف الدكتور حممد مجيل
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أحضره استحقه، علـم باجلعـل أو مل   العلم باجلهالة؛ فلو قال من رد عبدي اآلبق فله دينار فمن 

يعلم، تكلف طلبه أو مل يتكلف، وعليه نفقته، فلو أحضر قبل القول وعادته التكسب بذلك فلـه  

  .«أجر مثله بقدر تعبه وإن شاء ربه تركه له وال شيء له

  اجلواهر-2

يشـترط   األول والثاين املتعاقدان، وال: والنظر يف أحكامها وأركاا، وأما األركان، فأربعة

اعول به التعيني ملصلحة العقد، بل لو قال اجلاعل من رد عبدي اآلبق أو مجلي الشارد فله كـذا  

فمن أحضر ذلك بعد أن جعل ربه فيه اجلعل فله اجلعل، علم فيه أو مل يعلم، تكلف طلب هـذه  

  .«األشياء أو مل يتكلفها

  جامع األمهات-1

من حسن إسالم املرء »ه واعتزال شرور الناس، وواعلم أن اخلري كله يف تقوى اهللا سبحان»

وينبغي للعاقل أال يرى إال ساعيا إال يف حتصيل حسـنة ملعـاده أو درهـم    ، )1075(«تركه ما ال يعنيه

ملعاشه، فكيف به مع ذلك إن كان مؤمنا عاملا مبا أعد اهللا له من عقاب على الطاعة واملعصـية، ومـن   

تفهما ال تعنتا، وال راجعه  ولينصت عند املقال فإن راجعه تفهمها جالس عاملا فلينظر إليه بعني اإلجالل

  .«يعارضه يف جواب سائل سأله فإنه يلبس ذلك على املسائل ويزري باملسؤول

  اجلواهر الثمينة-2

واعلم أن مجاع اخلري كله يف تقوى اهللا عز وجل، واعتزال شرور الناس، ومن حسن إسالم 

يل عن العاقل ما ال ينبغي أن يرى إال ساعيا يف حتصيل حسنة ملعـاده  املرء تركه ما ال يعنيه، وقد ق

أو درهم ملعاشه، فكيف به مع ذلك إن كان مؤمنا عاملا مبا أعده اهللا له من ثوابه وعقابـه علـى   
                                                           

. 3966كف اللسان يف الفتنة، حـديث رقـم   : أخرجه ابن ماجه يف سننه يف كتاب الفنت، باب) 1075(
فيمن تكلم بكلمة يضحك ا الناس، من طريق علي بن احلسني، : كتاب الزهد، باب: والترمذي يف سننه

كما أخرجه يف كتاب الزهد، . 2240حديث رقم . «املرء تركه ما ال يعنيه إن من حسن إسالم»: بلفظ
هـذا  : ، من حديث أيب هريرة، وقـال 2239فيمن تكلم بكلمة يضحك ا الناس، حديث رقم : باب

. 3966كف اللسان يف الفتنة، حـديث رقـم   : كتاب الفنت، باب: وابن ماجه يف سننه. حديث غريب
إن من حسن إسالم املرء قلـة  »: لبيت، من حديث احلسني بن علي، بلفظمسند أهل ا: وأمحد يف مسنده

  . 1642: ، حتت رقم«الكالم فيما ال يعنيه
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  . )1076(الطاعة واملعصية

 من خالل املعطيات السابقة اليت مجعناها عن الكتابني فإننا منيل إىل القول بأن ابن احلاجب

هو الذي اختصر ابن شاس، وأن كتابه هذا ما هو إال صورة مصغرة عن اجلواهر الثمينة، وهـذا  

األمر يزداد تأكيدا إذا علمنا أن هناك تفاوتا يف تواريخ وفاة العاملني، فإن ابن شاس تـويف سـنة   

  .)1077(هـ عند من جيعلون تاريخ وفاته يف هذه السنة610

  

، فيكون بني تـاريخ وفـاة   )1078(هـ646يف سنة وأما ابن احلاجب؛ فقد كانت وفاته 

الرجلني أكثر من مخس وثالثني سنة وهو عصر تعيش فيه أجيال ومتوت أخرى، وهو ما يرجح أن 

  .جامع األمهات نسخة خمتصرة عن ابن شاس

  نسخ خمتصر ابن احلاجب: الفرع الثالث
ا يـزال طـي   هلذا الكتاب نسخ عديدة توصلنا إىل أماكن وجود بعضها وبعضها اآلخر م

  :الكتمان، ومن خمطوطاته

  .)1079(نسخة خطية باخلزانة الصبيحية، ناقصة أوهلا املياه-1

  .)1080(407نسخة أخرى بفاس خبط مغريب واضح، رقمها -2

، تامة، خبط مغريب واضح جيد ومجيـل،  11669نسخة أخرى باخلزانة احلسنية رقم -3

سائلها باألسود الواضح، واملورد رؤوس م. هـ كما يظهر يف ورقة الشراء934كتبت قبل سنة 

  .املكتبة الزيدانية

                                                           
  .1/18: مقدمة حمقق كتاب البيوع من كتاب التوضيح) 1076(
هـ، بينما يرى 610تويف سنة : اختلف يف تاريخ وفاته، ففي الديباج وحسن احملاضرة وابن خملوف) 1077(

  .هـ616داية وابن قنفذ يف الوفيات واملنذري يف التكملة أن وفاته سنة ابن كثري يف الب
  .راجع حياته يف الفصل املخصص لذلك) 1078(
: فهرس اخلزانة الصبيحية للدكتور حممد حجي، طبعة منشورات معهد املخطوطـات العربيـة، ص  ) 1079(

198.  
  .1/391: فهرس خزانة القرويني) 1080(
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تنقصها أوراق من أوهلـا، كتبـت سـنة     804نسخة أخرى خبزانة ابن يوسف مبراكش، رقم - 4

  .هـ942

هـ، مـن حتبـيس   960نسخة أخرى خبزانة ابن يوسف أيضا، أوهلا املياه،كتبت سنة -5

  .زيدان على املكتبة

يفران ناحية كلمـيم، كتبـت خبـط جيـد واضـح      نسخة أخرى باخلزانة الطاهرية بإ- 6

  .)1081(مشكل

  .هـ845نسخة أخرى باخلزانة التغرغرتية، كتبت خبط مغريب واضح رقيق سنة -7

  .26أخرى رقم -8

  .)1082(337نسخة أخرى مبتور أوهلا باجلامع الكبري بتازة، رقم -9

نسخة أخرى يف سـفر واحـد ضـخم بـالقرويني، يبتـدئ بامليـاه وينتـهي        -10

  .)1083(خاتباملناس

  .إقليم أزيالل )1084(نسخة أخرى أوهلا املياه، توجد بتنغملت-11

  .)1085(نسخة أخرى مبكتبة األسد بدمشق-12

كمـل مجيـع   : آخـره . املياه أقسام املطلق طهور: خمتصر ابن احلاجب الفقهي أوله-13

 علـى  الدواوين واحلمد هللا رب العاملني على ما أنعم به وهدى اهللا، احلمد هللا وحده وصـلى اهللا 

، وذلك يف احلادي والعشرين جلمادى اآلخرة عام تسـعة  )1086( ...حممد نيب الرمحة وهادي األمة

ضحى يوم االثنني على يد العبد الفقري إىل رمحه مواله العلي الكـبري  ) هـ719(عشر وسبعمائة 

                                                           
  .1/20: توضيحمقدمة كتاب البيوع من كتاب ال) 1081(
  .3743فهرس اجلامع الكبري باخلزانة احلسنية رقم ) 1082(
  .1/391: فهرس خزانة القرويني) 1083(
فهرس تنغملت، مرقون باخلزانة العامة، وقد آلت هذه اخلزانة مؤخرا إىل رصيد اخلزانـة احلسـنية   ) 1084(

  .بالرباط
  .10: انظر جامع األمهات، ص) 1085(
  .د887: وىل، رقمه باخلزانة العامةالورقة األ: خمتصر ابن احلاجب) 1086(
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  .)1087( ...تاب اهللا عليه وبصره بعيوب نفسه.. عمر بن عثمان الكعباش.. الراجي عفوه وغفرانه

، ورقة من حجم متوسط، خطه )115(يتكون هذا املخطوط من حوايل : وصف املخطوط

مجيل مغريب أخذ يف التآكل، عليه بتر يف كثري من أوراقه، يكتب الناسخ بعض العناوين بـاألمحر،  

سطرا، يتضمن هذا املخطوط أوال أقسام املياه، مث يلي ذلك الوضـوء   29معدل السطر يف الورقة 

الغسل، مث التيمم، املسح على اخلفني، احليض والنفاس، مث باب األذان، باب الصالة،  ونواقضه، مث

مث صالة اجلماعة، مث اجلمع، صالة اخلوف، صالة العيدين، صالة الكسوف، صالة االستسـقاء،  

صالة التطوع، مث اجلنائز، مث الزكاة، مصرف الزكاة، زكاة الفطر، مث احلج، مث الذبائح األضحية، 

ميان والنذور، مث اجلهاد، مث املقاتل، مث النكاح، مث الطالق، مث اإليالء، مث الظهار، اللعـان، مث  مث األ

الرضاع، مث النفقات، احلضانة، مث البيوع، الرهن، الضمان، التفليس، احلوالة، الشركة، الوكالـة،  

املزارعـة، اإلجـارة،   اإلقرار، االستحقاق، الوديعة، العارية، الشفعة، القسمة، القراض، املساقاة، 

اجلعالة، إحياء املوات، الوقف، اللقطة، اللقيط، األقضية، الشهادات، الدعوى، اجلواب، الـيمني،  

وقد اطلعت . )1088(النكول، البينة، الديات، القسامة، اجلنايات، العدة، الوصايا، الفرائض، اجلامع

  .عليه

وطات بالرباط، رقمـه  نسخة أخرى من املختصر الفرعي البن احلاجب بقسم املخط-14

فيه حذف يف األول واألخري، والورقة األوىل من هذا املخطوط يتحدث فيـه  : ... أوله. د286

عن نفقة الولد على أبويه، ويف الورقـة األخرية يتحـدث فيه عن الفرائض مما يوحـي أن البتر 

، ويضم الكتب ورقة من حجم متوسط 160كثري سواء يف األول أو يف األخري، يقع املخطوط يف 

  .كتاب البيوع، كتاب الوصايا والفرائض فقط:اآلتية

سطرا، خطه مغريب مجيل، يكتـب بعـض    18معدل السطر يف الورقة : وصف املخطوط

وقد ذكرت هذه النسخة يف فهرس املخطوطات العربية باخلزانة العامـة  . )1089(العناوين باألمحر
                                                           

  .الورقة األخرية: نفسه) 1087(
  .نفسه) 1088(
  .د286: املختصر الفرعي البن احلاجب، رقمه باخلزانة العامة) 1089(
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أيب عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر املعـروف   املختصر الفرعي يف الفقه املالكي تأليف»: قائال

. )1090(«15، مسـطرته  160بابن احلاجب املذكور مقدما، اجلزء الثاين مبتور الطرفني، ورقاته 

  .اطلعت عليه بقسم املخطوطات بالرباط

جامع األمهات، انظر املختصر يف الفروع البن احلاجب، املختصر يف الفروع جـامع  -15

بن عمر بن أيب بكر بن يونس أيب عمرو مجال الدين ابن احلاجب املالكي األمهات، للشيخ عثمان 

-2/1625(انظـر كشـف الظنـون    ) م1249-1174/هـ646.ت-570.و(املصري 

  ).4/211: األعالم -1/538، ملحقة 1/373:بروكلمان

وهو الباقي على خلقتـه  »: بأوله بتر مقداره سطر، وأول املوجود يف كتاب الطهارة قوله

  .«..املتغري غالبا مبا ال يبعد عنه كالتراب والزرنيخ اجلاري وهو عليها والطحلب ويلحق به

: وقال اللخمـي »: وآخره مبتور، وآخر الباقي منه يف الكالم على أحكام زواج األمة قوله

الصواب ال خيار هلا، ويسقط خيارها بقوهلا ومتكينها وما يف معناه إن كانت عاملة بـالعتق ختـري   

هالة باحلكم املشهور سقوطه، وقال ابن القصار أمنا سقطه مالك باملدينة؛ حيث اشـتهر  اتفاقا واجل

ومل خيف على أمة، وأما إذا أمكن جهلها فال، إذا أعتقت واختارت وتزوجت وقد مر وثبت أنـه  

  . «...عتق قبل اختيارها

  

تصر نسخة بقلم مغريب واضح من خطوط القرن السابع اهلجري تقديرا وبأوهلا فهرست خم

  .بأبواب الكتاب

انتهى الكتاب بأول الكالم على باب الوكالة وبورقة من أثناء الكالم على أحكـام زواج  

الذي األمة، وكان يف بعض األوراق خلط ويف بعض األبواب بتر ونقص، وعلى حسب الفهرست 

ـ  ر مـا يف  هو مثبت بأول الكتاب، يتضح أن املبتور من النسخة شيء كثري حوايل ثالثني بابا، وآخ

، الـرقم  4476سـم شسـتر بيـبيت    20×14- س23- ق138. الفهرست هو كتاب اجلـامع 

                                                           
  .1/48: فهرس املخطوطات العربية باخلزانة العامة) 1090(



  فهرس األحاديث النبوية    

809   

1978)1091(.  

بسم : أوله) كـ-688نسخة أخرى من خمتصر ابن احلاجب رقمها باخلزانة العامة -16

  .اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما

عالمة احلرب، واحد عصره وفريد دهره عمـدة الفضـالء   قال الشيخ اإلمام العالمة الفهام ال

النبالء مجال الدين ابن عمرو املالكي املعروف بابن احلاجب رضـي اهللا عنـه   ... وأوحد العقالء

  .ونفعنا به آمني

املياه أقسام، املطلق طهور وهو الباقي على خلقته، ويلحق به املتغري ا ال ينفك عنـه  : أوله

ورقة خبط مغريب مقروء، تكتب العناوين باألمحر،  394هذا املختصر من ، يتكون )1092( ...غالبا

  :يتكون هذا املختصر من األبواب اآلتية

املياه، املسح على اخلفني، احليض، األوقات، األذان، شروط الصـالة وفرائضـها وسـنن    

ة فضائلها، صالة اجلماعة، اإلمامة، االستخالف، القصر، اجلمع، اجلمعة، صالة اخلـوف، صـال  

العيدين، صالة الكسوف، صالة االستسقاء، صالة التطوع، اجلماعة، اجلنائز، الزكوات الواجبة، 

املعدن والركاز واحلرث، مصرف الزكاة، اإلخراج، صدقة الفطر، الصـيام، احلـج، الـذبائح،    

، العقيقة، األميان والنذور، اجلهاد، األموال، النكاح، العتق، الصداق، القسم، النشـوز، اللعـان  

العدة، الرضاع، احلضانة، البيوع، النقود، املطعومات، بيوع اآلجال، الضمان، اجلوائح، السـلم،  

احلوالة، الشركة، االستحقاق، الوديعة، الغصب، الشفعة، الفرائض، املساقاة، اجلعالـة، إحيـاء   

موجبـات   املوات، اهلبة، اللقطة، اللقيط، الشهادات، الدعوى واجلواب، اليمني والنكول والبينة،

اجلراح، الديات، اجلنايات، موجبات التعزير، عتق القرابة، الوالء، التدبري، الكتابـة، الوصـايا،   

  .الفرائض، اجلامع

واهللا تعاىل املسؤول أن يوفقنا لإلقبال على امتثال مأموراتـه واإلحجـام عـن    : ... آخره

ن سخطه وعقابه، وصلى اهللا على ارتكاب حمظوراته، ويلهمنا ملا يقربنا من أجره وثوابه ويباعدنا م

                                                           
  .1/224: فهرس املخطوطات املصورة) 1091(
  .ك688: ، رقمه1الورقة : خمتصر ابن احلاجب) 1092(
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ولنختم الكتب بالصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم وعلـى آلـه مث احلمـد هللا رب    . حممد وآله

على يد العبد الفقري إىل اهللا تعاىل الراجي عفو ربه وغفرانه أمحد بن حممد بن أمحـد   )1093(العاملني

  . األصل بن حممد رفيع الرمحن املدعو يوسف، التازي الدار، الصنهاجي

هــ  1001فرغ منه عشية يوم الثالثاء شهر رمضان املعظم من عام واحد وألف سـنة  

  .)1094(وصلى اهللا على موالنا حممد وآله

خمتصر ابن احلاجب للمؤلف عثمان بن عمرو بن أيب بكر بـن احلاجـب الكـردي    -17

  .م1249/هـ646املصري، املتوىف سنة 

  .املطلق طهور: املياه أقسام: أول املخطوط

إن متسكه حـىت  ... واخللع كالطالق: .. ناقص ينتهي يف أثناء كتاب الطالق بقوله: آخره

  ...تطهر، مث 

نوع اخلط مغريب مدموج غليظ ملـون بعضـه   . س17: ص 232( 117: وعدد أوراقه

  .)1095(212، الرقم 13.5×20: جمدول، القياس

  .ع.خ.ك 839خمتصر ابن احلاجب، رقمه -18

الفقيه  قال الشيخ. الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وموالنا حممد وآلهبسم اهللا الرمحن : أوله

  .اهللا اإلمام األوحد مجال الدين أبو عمرو عثمان بن أيب بكر املالكي الشهري بابن احلاجب رمحه

املطلق طهور، وهو الباقي على خلقته، ويلحق به على املتغري مبا ال ينفك عنـه  : املياه أقسام

ويتضمن هذا ... والزرنيخ اجلاري هو عليهما أو الطحلب واملكث واملتغري بااورة غالبا كالتراب

الوضوء، نواقض الوضوء، الغسـل،  : الكتب اآلتية، بل األبواب اآلتية -يعين اجلزء األول-اجلزء 

املسح على اخلفني، احليض والنفاس، األوقات، أوقات املنع، األذان، سـنة اإلمامـة، الصـالة    

رائضها، سنن فضائلها، صالة اجلماعة، املسبوق، االسـتخالف، القصـر، اجلمـع،    شروطها، ف

                                                           
  .ك688: ، رقمه باخلزانة العامة391ورقة : خمتصر ابن احلاجب) 1093(
  .391الورقة : نفسه) 1094(
  .199: فهرسة اخلزانة العلمية الصبيحية بسال، ص) 1095(
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اجلمعة، صالة اخلوف، صالة العيد، صالة الكسوف، االستسقاء، صالة التطوع، سجود التالوة، 

اجلنائز، الزكاة، مصرف الزكاة، الصيام، االعتكاف، احلج، الصيد، الذبائح، األضحية، األميـان  

األموال، النكاح، الرق، العتق، الصداق، نكاح الشـغار، نكـاح التفـويض،    والنذور، اجلهاد، 

التسليم، القسم والنشوز، الطالق، التفويض، الرجعة، اإليالء، الظهار، اللعان، العدة، الرضـاع،  

  .النفقات، احلضانة

، يبتدئ بكتاب البيوع، بيوع اآلجال، الرهن، الضمان، التفليس، الصلح: مث يليه اجلزء الثاين

احلوالة، الشركة، الوكالة، االستلحاق، الوديعة، الشفعة، القراض، املساقاة، املزارعة، اإلجـارة،  

اجلعالة، إحياء املوات، الوقف، اهلبة، اللقطة، اللقيط، األقضية، الشهادات، الـدعوى واجلـواب،   

ـ  رائض، كتـاب  اليمني والنكول والبينة، موجبات اجلراح، الديات، القسامة، العتق، الوصايا، الف

  .)1096(اجلامع

ورقة، خبط مغريب مقروء ونسخة منـه   439يتكون هذا املخطوط من : وصف املخطوط

ع، ونسخة أخرى تضم اجلزء األول، حيمـل  .خ.ك 839توجد جبزئني األول والثاين، حيمل رقم 

  .اطلعت عليه )1097(ع.خ.ك 839أيضا 

ب األئمـة وفخـر   كتاب اختصار مذه: أوله. ق.516خمتصر ابن احلاجب، رقمه -19

علماء األمة، قدوة املتقني العامل العالمة أيب عمرو عثمان بن عمر ابن أيب بكر املالكي، عرف بابن 

  . احلاجب، تغمده اهللا وإيانا من رمحته

  .)1098( ...املطلق وهو الباقي على خلقته: املياه أقسام: بسم اهللا الرمحن الرحيم: أوله

  

  .)1099(الفراغ من كتبه قبيل العصر يوم االثنني املبارك كمل حبمد اهللا وعونه، وكان: آخره

يكتب كتب الفقه وجبعل عنوان الباب باألمحر بدون ذكر الباب خاليـا  : وصف املخطوط
                                                           

  .ك839: ، رقمه باخلزانة العامة1/1: خمتصر ابن احلاجب الفقهي) 1096(
  .الورقة األوىل: نفسه) 1097(
  .ق516: انة العامةالورقة األوىل، رقمه باخلز: نفسه) 1098(
  .الورقة األوىل: نفسه) 1099(
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يتضمن هـذا  . من تاريخ النسخ واسم الناسخ، خطه مجيل ومقروء، يكتب باألمحر بعض العناوين

  .املخطوط تسعة وستني كتابا

ورقة من حجم كبري، رقمـه   368ويضم . كتاب القراض: خرهوآ. كتاب الطهارة: أوله

  .اطلعت عليه بقسم الوثائق بالرباط. )1100(ع.خ.ق 516باخلزانة العامة 

ورقة، خطه  184حذف أوهلا، ويتكون من : نسخة أخرى من خمتصر ابن احلاجب-20

ع، غـري  .خ.ك.1937مجيل، مل يذكر فيه تاريخ النسخ وال اسم الناسخ، رقمه باخلزانة العامة 

ال ينقل عن الفقهاء وال ينسـب  .. كتاب الفرائض، حذف أوله: آخره. مرقمة، أوله باب الشهيد

  .اطلعت عليه )1101( ...إليهم أقواال فقهية

د، أليب عمرو عثمان بن .2374املختصر الفرعي البن احلاجب، رقمه باخلزانة العامة -21

، يتكون هذا الكتاب )هـ646.ت(وىف سنة أيب بكر بن يونس الدوين املعروف بابن احلاجب املت

  .من اجلزء الثاين واألخري

ورقة خبط مقروء، إال أنه بدأ فيه  321املناسخات، يتكون من : املياه أقسام، وآخره: أوله

اطلعت عليه بقسم . )1102( ..التآكل، مليئ بالطرر والشروح واهلوامش خبط رقيق يصعب قراءته

  .الوثائق بالرباط

  .ح.خ. 11669بن احلاجب باخلزانة احلسنية، رقمها نسخة أخرى ال-22

قدوة املتقني ووارث رسول رب العاملني ... اختصار مذهب األئمة وفخر علماء األمة: أوله

  ... صلى اهللا عليه وسلم

  ..املياه أقسام: أوله

النا مت الكتاب واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم التامة املباركة على سيدنا ومو: آخره

حممد خامت النبيئني وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين ملك لعبيد اهللا غريب الـدار،  

                                                           
  .ق516: خمتصر ابن احلاجب، رقمه باخلزانة العامة) 1100(
  .ك1937: خمتصر ابن احلاجب، رقمه باخلزانة احلسنية) 1101(
  .د2374: نفسه، رقمه باخلزانة احلسنية) 1102(



  فهرس األحاديث النبوية    

813   

املنقطع املذنب، الراجي إىل رمحة مواله، بفضله جل جالله حيىي الصويف به، عرف ابن إبراهيم بـن  

نا وموالنـا حممـد   يوسف من قبيلة بوزكري نفع اهللا بربكتهم وبركة أمثاهلم وصلى اهللا على سـيد 

  .)1103( ...الصادق البليغ األمني النصيح وأهله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما

، )السـمخ (هذه النسخة غري مرقمة، تكتب العناوين باألمحر واألسـود  : وصف املخطوط

سطرا، خطه مغريب مقروء، بـدأ يف   25خالية من اهلوامش واحلواشي، معدل األسطر يف الورقة 

ورقـة مـن حجـم     148مل يشر فيه إىل تاريخ النسخ وال الناسخ، يقع يف حـوايل  التآكل، 

  .)1104(كبري

  .11898خمتصر ابن احلاجب، رقمه باخلزانة احلسنية -23

بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله، هذا خمتصر اجلواهر أليب بكر : أوله

اهللا تعاىل ورضي عنه، قال الشيخ اإلمام العالمة الفقيه عثمان بن أيب بكر املعروف بابن احلاجب رمحه 

بسم اهللا الرمحن الرحيم املياه : احلجة اتهد احملجة أبو عمرو بن احلاجب قدس اهللا روحه ونور ضرحيه

  .)1105( ...املتغري املطلق طهور وهي الباقي على خلقته، ويلحق به: أقسام

وصحبه وسلم تسليما عليه أفضل الصـالة  آخره وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وآله  

وصلى اهللا وسـلم  ... وأزكى السالم مث اجلامع حبمد اهللا من مجيع الديوان خمتصر اجلواهر الثمينة

  .)1106(على سيدنا حممد خامت النبيئني وإمام املرسلني وعلى آله وصحبه أمجيعن

ر واألزرق، ورقة، يكتب عناوينه بـاألمح  324يتكون هذا املختصر من : وصف املخطوط

سطرا، يوجد باخلزانة احلسنية  15وبه بعض احلواشي والشروح، معدل األسطر يف الورقة حوايل 

  .)1107(11898حتت رقم 

                                                           
  .11669: الورقة األخرية، رقمه باخلزانة احلسنية: خمتصر ابن احلاجب) 1103(
  .11669: خمتصر ابن احلاجب، رقمه باخلزانة احلسنية )1104(
  .11898: خمتصر ابن احلاجب، الورقة األوىل، رقمه باخلزانة احلسنية) 1105(
  .نفسه) 1106(
  .نفسه) 1107(
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  .)1108(مبتور 337خمتصر ابن احلاجب، يوجد باملسجد األعظم بتازة حتت رقم -24

قـم  كتاب ابن احلاجب اجلزء الثالث، يوجد بزاوية تنغملت بإقليم بين مـالل حتـت ر  - 25

32)1109(.  

كتـاب  : ورقـة، أولـه   96خمتصر ابن احلاجب، يوجد ضمن جمموع يتكون من -26

  :كتاب الفرائض، رقمه: وآخره. الوضوء

  .)1110(580اجلزء األخري من ابن احلاجب يوجد خبزانة ابن يوسف مبراكش، حتت رقم - 27

  .)1111(خمتصر ابن احلاجب الفرعي، ناقص أوله-28

، خطه مغريب واضح جيد ومجيل، كتـب  11669رقم  نسخة أخرى باخلزانة احلسنية- 29

كما يظهر يف ورقة الشراء رؤوس مسائلها باألسـود الواضـح واملـورد بامللكيـة      934قبل سنة 

  .)1112(الزيدانية

، تنقصه أوراق من أوله، كتـب  804نسخة أخرى خبزانة ابن يوسف مبراكش رقم -30

  .هـ942سنة 

  .)1113(، من حتبيس زيدان960نسخة أخرى باخلزانة نفسها، كتبت سنة -31

له أيضا ناقص البداية . املختصر اجلواهر أو اللوامع بني األمهات، كذا جاء يف الكتاب-32

  .هـ968كتب سنة 

  .197نسخة من اجلزء الثاين مبكناس رقم -33

  .تازة -337نسخة أخرى مبتورة أوهلا رقم -34

ني، يبتدئ باملياه وينتهي خمتصر ابن احلاجب من فقه مالك، سفر واحد ضخم بالقروي-35

                                                           
  .13: فهرس خمطوطات املسجد األعظم بتازة، ص) 1108(
  .3: الئحة خمطوطات زاوية تنعملت، طبعة وزارة األوقاف، ص) 1109(
  .خزانة ابن يوسف، طبعة وزارة األوقاف الئحة خمطوطات) 1110(
  .197: فهرس اخلزانة الصبيحية، ص) 1111(
  .1669اخلزانة احلسنية رقم ) 1112(
  .804فهرس خزانة ابن يوسف مبراكش رقم ) 1113(



  فهرس األحاديث النبوية    

815   

  .)1114(باملناسخات؛ فهو من النسخة الكاملة

  

  مكانة ابن احلاجب يف الفقه املالكي : الفرع الرابع
يعترب أبو عمرو بن أيب بكر بن يونس الدوين األصل، األسناي املولد، الكردي مـن أهـم   

لفقه واألصول؛ فقد وصـفه  الفقهاء املالكيني الذين برعوا يف جل العلوم، وخاصة علوم العربية وا

كان ركنا من أركان الدين »: فقال )1115(العالمة شهاب الدين ابن أيب شامة الدمشقي يف كتابه

ويف العلوم األصولية وحتقيق علم العربية متقنا ملذهب  مالك بن أنس، وكان . )1116( «..يف العلم

الفقه املـالكي؛ حيـث   وله مكانة خاصة يف  )1117( ..ثقة حجة متواضعا منصفا حمبا للعلم وأهله

استطاع أن يلخص جمموعة من آراء املذهب بأسلوب خمتصر مبسط يهربه العقول دون حشو وال 

وهو خمتصر غريب يف صنعه، بديع يف فنه غاية يف اإلجيـاز، يضـاهي   : إطناب، قال ابن خملوف

  . )1118(األلغاز، وحبسن إيراده حياكي اإلعجاز

والده علي بن حممـد  »: الكتاب يف أول شرحه وقالوقد بالغ ابن دقيق العيد يف مدح هذا 

: كان شيخنا كمال الدين بن الزمالقالين يقـول : بن فرحون، قال يل القاضي فخر الدين املصري

وقد اعتىن العلمـاء شـرقا   ... ليس للشافعية مثل خمتصر ابن احلاجب وكفى ذه الشهادة فخرا

ابن عبد السالم كتـاب ابـن احلاجـب     وغربا بشرح هذا الكتاب وقال شارحه قاضي اجلماعة

  . )1119(احتوى على أكثر مشكالت املدونة

وتظهر مكانة ابن احلاجب يف خمتصره الفقهي الذي مجع فيه ما يتعلق بفروع فقه املالكيـة،  

وبذلك يعد من أحسن املختصرات يف املذهب املالكي، نسخ ما تقدمه، وشغل دورا مهما، وأقبل 

                                                           
  .1/391: فهرس خزانة القرويني) 1114(
  .354: طبقات املالكية ملؤلف جمهول، ورقة) 1115(
  .ك516: زانة العامةورقة ب، رقمه باخل: خمتصر ابن احلاجب) 1116(
  .نفسه) 1117(
  .167: شجرة النور، ص) 1118(
  .د3928: ، رقمه باخلزانة العامة354: طبقات املالكية ملؤلف جمهول، ورقة) 1119(
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فظا وشرحا، إىل أن ظهر خمتصر خليل، وأثنوا عليه ثناء مجـا، منـهم   عليه الناس شرقا وغربا، ح

  . )1121(، أول من أدخله للمغرب ورغبهم فيه)1120(ناصر الدين املشدايل البجائي

هذا كتـاب  : يف مدح هذا الكتاب فقال )1122(وقد بالغ الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد

عصي املـراد، فـأزال مشاسـته    أتى بعجب العجاب ودعا قصي اإلجادة فكان ااب ،وراض 

واجناب، وأبدى ما حققه أن يبالغ يف استحسانه، وتشكر نفحات خاطره ونفثات لسـانه كأنـه   

رمحه اهللا تيسرت له البالغة فتفيأ ظلها الظليل وتفجرت له ينابيع احلكمة فكان خاصـره بـبطن   

سان اإلنصاف مـا علـى   املسيل وقرب املرمى فحقق العمل الثقيل، وقام بوظيفة اإلجياز فناداه ل

  .)1123(«احملسنني من سبيل

خمتصره يف الفقه من أحسن املختصرات، انتظم فيه فوائد ابن شـاس فكـا   : قال ابن كثري

صغري احلجم، كثري املسائل، لكنه الختصار طبارقه وكثرة مسائله كان يف بعضها كاأللغاز، كما 

نرى من جاء بعده لشرحه وفك رمـوزه  أن له مصطلحات البد من اإلملام ا لفهم الكتاب، هلذا 

  .)1124(وإيضاح لغته ومشكله

ولعل مكانة ابن احلاجب يف الفقه املالكي ظهرت جليا يف مؤلفاته، وخاصة كتابه اجلـامع،  

والذي برع فيه براعة األبطال؛ حيث استمال جل أنظار احلذاق واشتغل الناس به شرقا وغربـا،  

لهجرة، والذي توالت عليـه الشـروح واالختصـار    وهو أوحد من ختمت به املائة السادسة ل

  .والتعليق، وهذا ال خيفى على أحد

. وما دمنا نرى أن ابن احلاجب هو العالمة املتبحر، إمام احملققني، وفارس اإلتقان والتدقيق

                                                           
هو أبو علي ناصر الدين منصور بن أمحد بن عبد احلق الزواوي املشدايل، الشيخ الفاضل، ولد سنة ) 1120(

  ).1/216: ، وشجرة النور2/301: ة الوعاةانظر ترمجته يف بغي. (هـ731هـ، وتويف 631
  .4/276: الفكر السامي) 1121(
هو أبو الفتح حممد بن أيب احلسن علي بن أيب العطاء املعروف بتقي الدين بن دقيق العيد املالكي الشافعي، ) 1122(

: ، وطبقات احلفاظ ص2/318: انظر ترمجته يف الديباج املذهب. (هـ702هـ، وتويف سنة 625ولد سنة 
516.(  

  .191-188: الديباج ص) 1123(
  .13/186: البداية والنهاية) 1124(
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وكان خمتصره غريبا يف صنعه، بديعا يف فنه غاية يف اإلجياز يضاهي األلغاز وحيسن،  إيراده حياكي 

، فإنه مـع ذلـك يعتـرب قمـة يف     )1125(ز، اعتىن بشأنه العلماء األعالم يف سائر األقطاراإلعجا

  .االختصار

وكل ذلك أكسب البن احلاجب مكانة يضاهي ا الفقهاء الكبار؛ حيث استوسع يف الرواية 

وكتب العلم على أزيد من شيخ، وألف تآليف مفيدة أثرت يف الفقه املالكي، حيث تفقه على مذهب 

وكان على اهتداء يف تلك املسالك، استوطن مصر مث الشام، مث رحل إىل مصر فاستوطنها وهو  مالك،

يف ذلك على حال عدالة ويف منصب جاللة، وصنف التصانيف املفيدة منها كتاب جامع األمهـات  

 يف الفقه، وقد بالغ الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد يف مدح هذا الكتاب يف أول شرحه له، وكان قد

شرع يف شرحه على طريقة حسنة من البسط واإليضاح والبعد والتنقيح وخالف املـذاهب واللغـة   

  . )1126(العربية واألصول، لو مت هذا الشرح بلغ به املالكية غاية املأمول

وقد وصف بعض العلماء املتأخرين كتابه جامـع األمهات بأنه وسيلة لفهم املدونة، بـل  

قـال رمحه فيـما نقله عنـه ابـن   : له الشيخ أبو يوسف الزواويإلقرائها، ولنستمع إىل ما يقو

وفهمه فإنه يقرئ بـه   -يعين كتاب جامع األمهات-من حصل كتاب ابن احلاجب هذا : فرحون

  .)1127( ..وكذلك عادين أنا أقرئ به املدونة إىل آخر كالمه: املدونة، قال

…  العلماء شرقا وغربـا ومن خري هذا الكتاب طرقه؛ فقد اعتىن... وما شهد إال ما حقق

وقد رأيت بثغر اإلسكندرية احملروسة جزءا فيه من أول املياه أقسام إىل كتاب الطالق وعلى ظهره 

مكتوب خبط اإلمام أيب عمر بن احلاجب، قرأ عليه الشيخ الفقيه اإلمام العامل القاضي دالل عـز  

خلطايب وفقه اهللا مجيع اجلزء وأنـا  الدين أبو حممد عبد املنعم بن علي بن ظافر بن مبادر اللخمي ا

أمسك باألصل وقد أذنت له أن يقرئه وغريه من كتب الفقه ملا أعلمـه مـن فضـله وفطنتـه     

  . )1128(وفهمه
                                                           

  .167: شجرة النور، ص) 1125(
  .ك688: خمتصر ابن احلاجب، ورقة ب، رقمه باخلزانة العامة) 1126(
  .44: كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب، ص) 1127(
  .ك688: خمتصر ابن احلاجب، ورقة ب، رقمه باخلزانة العامة) 1128(
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واهللا أسأل أن ينفع به املسلمني، وجيعله من العلماء الصاحلني وكتب عثمان بن عمر بن أيب 

أربعني وستمائة، واحلمد هللا وصلى بكر املالكي أبو عمرو بن احلاجب يف شهر رجب سنة ست و

  .انتهى، وتصانيفه مشهورة. اهللا على سيدنا حممد وعلى آل حممد

وكتب خبط يده الفانية أمحد بن حيىي بن احلسني الشريف عام إحدى وسـبعني وسـتمائة   

  .)1129()هـ691(

                                                           
  .، ورقة بنفسه) 1129(
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  عناية العلماء  بمختصر ابن الحاجب: الفرع الخامس

العلماء جمهودات متنوعة قصد تقريـب الكتـاب إىل   منذ ظهور خمتصر ابن احلاجب، بذل 

العامة واخلاصة، وكان ابن احلاجب مجع األمهات يف خمتصر سهل التناول، صغري احلجم، كـثري  

كما أن فيه مصـطلحات  . املسائل، لكنه الختصار عبارته وكثرة مسائله كان يف بعضها كاأللغاز

اء بعده شرحه وفك رمـوزه، وأوضـح لغتـه    لذا نرى من ج. البد من اإلملام ا لفهم الكتاب

  .ومشكله، وها حنن ذاكرون بعض من شرح هذا املختصر أو شيئا منه

  شروحه-أ

هـ، وهـو  702شرح ابن دقيق العيد أيب الفتح حممد بن علي القشريي، املتوىف سنة -1

ـ  ول شرح على طريقة حسنة من البسط واإليضاح والتنقيح وخالف املذهب واللغة العربية واألص

مل يكمله؛ حيث وصل فيه إىل باب الصالة أو احلج، وقد اعتمد على هذا الشرح من جاء بعده، 

  .)1130(ذكره ابن خملوف وغريه

شرح ابن راشد القفصي شارح ابن احلاجب حممد بن عبد اهللا بن راشد اإلمام الفاضل -2

قيق العيد يف قـراءة  وكان حيضر عند ابن د. املتفنن، وهو املأذون يف إصالح ابن احلاجب الفرعي

خمتصر ابن احلاجب الفرعي، وأخذ عن مشس الدين األصبهاين، وحج مثانية وسـبعني وسـبعمائة   

  . الشهاب الثاقب يف شرح ابن احلاجب: تصانيفه اجلليلة منها). هـ778(

 )1131(حضرت جنازته فقدر أن جلس الفقيه ابن احلبـاب : قال ابن عرفة: قال ابن خملوف

إىل حائط جبانة أخرى، وكان باألخرى مستندا إىل ذلـك احلـائط الشـيخان     باجلبانة، مستندا

القاضي ابن عبد السالم واملفيت ابن هارون، فأخذ ابن احلباب يف الثناء على ابن راشد، وذكر من 

ويكفي من فضله أول من شرح جامع األمهات البـن  : إىل أن قال. فضله وعلمه ما دعاه احلال

                                                           
  ..189: ، شجرة النور ص3-6/2: طبقات الشافعية الكربى) 1130(
كان بارعا يف الفقه أصوال وفروعا، له مع ابـن عبـد السـالم    : حممد بن حيىي بن عمر بن احلباب) 1131(

مناظرات، وعنه أخذ ابن عرفة اجلدل واملنطق والنحو، واستعان برأيه يف خمتصره، عرف بـه البلـوي يف   
واحد الزمان، وفريد البيان والتبيان، والعدمي النظراء واإلقراء املرتقي درجة االجتهاد : ن مما قالالرحلة فكا

  ).209: انظر ترمجته يف شجرة النور، ص(… بالدليل والربهان
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السراق، وأشار إىل اجلالسني خلفه، فعمد كل واحد منـهما إىل وضـع   احلاجب، مث جاء هؤالء 

  .)1132(شرح عليه، وأخذ من كالمه ما لواله ما علم أين مير وال جييء، انتهى

  .)1133(ذكر هذا الشرح ابن فرحون وابن خملوف وغريمها 

 يقول صاحب معجم املؤلفني حممد بن عبد اهللا بن راشد البكري أبو عبد اهللا، فقيه وأديب

عارف بالعربية، مشارك يف علمهم، ولد بقفصة وتعلم ا، وأقام بتـونس زمانـا، مث رحـل إىل    

مـن  . املشرق، وحج وقدم القاهرة واالسكندرية، وتوىل القضاء ببلده، وعزل وتـويف بتـونس  

الشهاب الثاقب يف شرح خمتصر ابن احلاجب الفقهي للمذهب يف ضبط قواعد املذهب، : تصانيفه

ديع يف اختصار التفريع، مث لباب اللباب يف بيان ما تضمنته أبـواب مـن األركـان    مث النظم الب

  .)1134(والشروط واألسباب والرتبة السنية يف علم العربية

هـ، املسمى تنبيه الطالب لفهم كـالم ابـن   749شرح ابن عبد السالم، املتوىف سنة -3

  .)1135(فرحون وابن خملوفقال صاحب الديباج إنه أحسن شروح املختصر، ذكره ابن . احلاجب

هـ، املسمى التوضـيح، وسـيأيت   767شرح خليل بن إسحاق اجلندي، املتوىف سنة -4

  .إن شاء اهللا )1136(احلديث عن هذا الشرح وأماكنه

لـه  : هـ، ذكره ابن خملوف فقـال 750الكناين، املتوىف سنة  )1137(شرح ابن هارون-5

                                                           
  .1/267: شجرة النور حملمد بن خملوف) 1132(
  .1/207: لنور، وشجرة ا335-334: ، الديباج البن فرحون ص386: طبقات املالكية، ورقة) 1133(
: ، ونيل االبتهاج ص2/231: وانظر ترمجته يف الفكر السامي. 214-10/213: معجم املؤلفني) 1134(

235.  
  .1/211: ، شجرة النور40: كشف النقاب احلاجب ص) 1135(
  .1/223: شجرة النور) 1136(
ضـي  شارح ابن احلاجب، هو أبو عبد اهللا حممد بن هارون التونسـي، العالمـة، قا  : ابن هارون) 1137(

األنكحة، أخذ عن فقهاء تونس، مث رحل إىل املشرق ولقي األعالم ، وحج مث رجع إىل تونس، شرح ابن 
وشرح احلاصل، واختصر . وشرح التهذيب يف الشفا، واختصره. احلاجب األصلي والفرعي واملعامل الفقهية

ترمجتـه يف طبقـات    انظر. (هـ750تويف سنة ). هـ680(ولد سنة مثانني وستمائة . الوثائق املطلبية
  ).207: ، وشجرة النور ص3928: ، رقمه باخلزانة العامة395: املالكية ملؤلف جمهول، ورقة
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  .)1138(شرح خمتصر ابن احلاجب األصلي، وخمتصره الفرعي

شرح حممد بن سعيد بن عثمان الصنهاجي الزموري، املتوىف يف العشرة التاسـعة بعـد   -6

  .)1139(، مساه معتمد الناجب يف إيضاح مبهمات ابن احلاجب)هـ710(السبعمائة 

  .)1140(هـ775شرح أليب زكرياء حيىي بن موسى الرهوين، املتوىف سنة -7

  .)1141(هـ924شرح أمحد بن حيىي الونشريسي، املتوىف سنة -8

هـ، يف أربعة أجزاء، ذكـر  955شرح عبد الواحد بن أمحد الونشريسي، املتوىف سنة -9

  .)1142(هذا الشرح ابن فرحون واحلجوي وغريمها

هـ، مساه إزالة احلاجب لفـروع  781شرح حممد بن مرزوق اخلطيب، املتوىف سنة -10

  .)1143(ابن احلاجب، ذكر هذا الشرح ابن خملوف وغريه

هــ، مسـاه األداء   814ن احلسيين الفاسي، املتوىف سـنة  شرح حممد بن عبد الرمح-11

  .)1144(الواجب يف اصطالح ابن احلاجب

  .)1145(هـ، ذكره التنبكيت وغريه902شرح داود بن علي الفلتاوي، املتوىف سنة -12

هـ، ذكره ابن فرحون وابـن خملـوف   876شرح عبد الرمحن الثعاليب، املتوىف سنة -13

  .)1146(وغريمها

  .)1147(هـ740راهيم التتائي، املتوىف سنة شرح حممد بن إب-14

                                                           
  .1/210: شجرة النور) 1138(
  .2/288: ، الفكر السامي1/238: جذوة االقتباس) 1139(
  .41: كشف النقاب البن احلاجب ص) 1140(
  .41: نفسه، ص) 1141(
  .2/213: ي، الفكر السام288: نيل االبتهاج ص) 1142(
  .1/69: ، املوسوعة املغربية1/236: شجرة النور) 1143(
  .209: توشيح الديباج ص) 1144(
  .177-176: نيل االبتهاج ص) 1145(
  .2/307: ، الفكر السامي257: نفسه، ص) 1146(
  .209: توشيح الديباج ص) 1147(
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هـ، وهو شرح خمتصر، كتب منه إىل بـاب  844شرح حممد بن عمار، املتوىف سنة -15

  .)1148(النكاح وقطعة من آخره

هــ، ذكـره ابـن    864شرح حممد بن أيب القاسم املشدايل، املتوىف حوايل سـنة  -16

  .)1149(خملوف

هـ، ذكره ابن خملوف وابن 743ة املتوىف سن، )1150(شرح عيسى بن مسعود الزواوي-17

  .)1151(فرحون

  .)1152(هـ، وهو شرح لقطعة ابن احلاجب884شرح قاسم العقباين، املتوىف سنة -18

  .)1153(هـ743شرح ابن أيب زيد عبد الرمحن بن اإلمام التلمساين، املتوىف سنة -19

  .)1154(هـ863شرح أمحد القلشاين، املتوىف سنة -20

هـ، مجع فيه ما ذكره ابـن عبـد السـالم    848نة شرح عمر القلشاين، املتوىف س-21

املشدايل وابن راشد وابن هارون وخليل يف شروحهم على املختصر، ويضيف إىل ذلك من كالم 

  .)1156(، ذكر هذا الشرح ابن فرحون وابن خملوف وغريمها)1155(غريهم من علماء املذهب

ـ  743شرح أيب إسحاق إبراهيم الصفاقسي، املتوىف سنة - 22 ن خملـوف  هـ، ذكـره اب

                                                           
  .41: نفسه، ص) 1148(
  .1/263: شجرة النور) 1149(
غريي، كان فقيها مفتيا يف العلوم، تفقه ببجاية علـى يـد   الزواوي عيسى بن مسعود ابن الروح ال) 1150(

واختصـر  . يوسف الزواوي، وشرح ابن احلاجب الفرعي، ووصل فيه إىل كتاب الصيد يف سبع جملدات
انتهت . حيكى أنه حفظ ابن احلاجب الفرعي يف مدة ثالثة أشهر ونصف. جامع ابن يونس، وشرح املدونة

ـ 743، وتويف سنة 664ولد سنة . بالديار املصرية إليه رياسة الفتوى يف مذهب مالك طبقـات  . (هـ
  ).د3928: ، رقمه باخلزانة العامة392ورقة : املالكية ملؤلف جمهول

  .183-182: ، والديباج ص1/219: شجرة النور) 1151(
  .41: كشف النقاب ص) 1152(
  .2/283: الفكر السامي) 1153(
  .41: كشف النقاب ص) 1154(
  .41: نفسه، ص) 1155(
  .1/245: ، وشجرة النور305: البتهاج صنيل ا) 1156(
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  .)1157(وغريه

  .)1159(هـ771، املتوىف سنة )1158(شرح حممد بن حسن املالقي-23

هــ،  857شرح النويري حملمد بن حممد بن علي بن حممد أبو القاسم، املتوىف سنة -24

  .)1160(مساه بغية الراغب، ذكره ابن فرحون وغريه

  .هـ842شرح أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن مرزوق احلفيد سنة -25

  .صد الواجب يف اصطالح ابن احلاجب البن الرئيساملق-26

  .)1161(هـ877شرح إبراهيم بن حممد الدفري، املتوىف سنة -27

، مساه تسهيل املهمات يف شرح جامع األمهات، وقد )1162(شرح إبراهيم بن فرحون-28

ورد عند ابن القاضي باسم تسهيل الطالب يف شرح ابن احلاجب، وقد خلص يف هـذا الكتـاب   

  .)1163(ه لتقي الدين بن دقيق العيد وابن راشد وخليل واملشدايل والصفاقصي وغريهالباب شروح

شرح أيب عبد اهللا حممد بن حيىي الباهي، عرف بابن السفر البجائي الشيخ اإلمام العامل -29

هــ، وقيـل   743احملقق املدرس، له إمالء عجيب على خمتصر ابن احلاجب الفرعي، تويف سنة 

  .)1164(هـ744

                                                           
  .1/209: شجرة النور) 1157(
نزيل دمشق، قال ابن حجر يف الدرر الكامنـة يف أعيـان املائـة    : حممد بن احلسن بن حممد املالقي) 1158(

كان من أئمة املالكية وشيوخ العربية، حسن التعليم، متواضعا، شرح السهيلي، وشرع يف خمتصـر  : الثامنة
، 418طبقات املالكية ملؤلف جمهول، ورقة . (هـ771تويف سنة . لفرعي، وانتفع به الطلبةابن احلاجب ا

  ).د3928: رقمه باخلزانة العامة
  .41: كشف النقاب، ص) 1159(
  .532: نيل االبتهاج ص) 1160(
  .42: كشف النقاب احلاجب، ص) 1161(
حتوت على فوائـد،  صاحب الديباج، من مصنفاته مقدمة شرحه على ابن احلاجب، ا: ابن فرحون) 1162(

وأشار عليه بإفرادها عن الشرح، ينتفع به الطلبة، ومساها كشف النقاب عن مصطلح ابن احلاجب، ومسى 
شرحه تسهيل املهمات يف شرح جامع األمهات، وهو شرح جليل مفيد استغىن به عن مجيع شروح ابـن  

  ). د3928: عامة، رقمه باخلزانة ال434: طبقات املالكية، ورقة. (هـ797تويف . احلاجب
  .42: كشف النقاب احلاجب، ص) 1163(
  .1/219: شجرة النور) 1164(
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مد بن عبد الرمحن بن عسكر القاضي مشس الدين أبو عبـد اهللا البغـدادي،   شرح حم-30

له تـآليف،  ... اإلمام العالمة املتفنن يف العلوم، الفهامة القائم بلواء مذهب اإلمام مالك بالعراق

شرح إرشاد والده، وشرح خمتصر ابـن احلاجـب األصـلي والفرعـي، تـويف سـنة       : منها

  .)1165(هـ762

مجع بني العلم والدين، وكان على طريقة … يس اجلادي أبو العباسشرح أمحد بن إدر- 31

وصل وحج واجتمعت به يف مكة فرأيته رجـال  : السلف الصاحل، أخذ عن مجاعة، قال ابن فرحون

كانت وفاته بعد الستني وسـبعمائة  . مهيبا عاملا وقورا، وله تعليق على بيوع اآلجال من ابن احلاجب

  .)1166(…وله شرح كامل على ابن احلاجب: انتهى، قلت. وفاتههـ ومل أحتقق من تاريخ 760

الشـيخ  : شارح ابن احلاجـب  )1167(شرح أمحد بن عمر بن علي بن هالل الربعي-32

اإلسكندري، قال ابـن  ... شهاب الدين أمحد بن حممد ابن علي بن هالل الربعي نسبة إىل ربيعة

  .)1168( ...صلنيإمام عامل متفنن يف علوم شىت، فاضل يف الفقه واأل: فرحون

شرح ابن احلاجب الفقهي يف مثانية أسفار كبار، وكان قد شرحه شرحا : وله تواليف، منها

مطوال، مث تركه ومل يكمله لطوله، وله على خمتصر ابن احلاجب األصلي شرحان وشـرح علـى   

وتأليف مستقل على األشكال كاألربعة يف أول ابـن احلاجـب   ... كافية ابن احلاجب النحوية

صلي مساه رفع اإلشكال عما يف املختصر من األشكال، تويف سنة مخس وتسـعني وسـبعمائة   األ

  .)1169(هـ795

له تأليف لشـرح  ... شرح حممد بن سعيد بن عثمان بن سعيد الصنهاجي الزموري-33

                                                           
  .1/222: نفسه) 1165(
  .417: طبقات املالكية، ورقة) 1166(
قاضي القضاة أبو العباس أمحد بن عمر بن هالل الربعي، نسبة إىل ربيعة بن نزار، اإلمـام العـامل   ) 1167(

شرح ابن احلاجب الفرعي يف مثانيـة  : له تآليف منها. ةالعامل، النظار يف علوم شىت، العمدة الفقيه القدو
  ).224-1/223: شجرة النور. (هـ795تويف سنة . أسفار، وشرحان على خمتصره األصلي

  .82: د، الديباج ص3829: ، رقمه باخلزانة العامة430طبقات املالكية ملؤلف جمهول، ورقة ) 1168(
  .430: نفسه، ورقة) 1169(
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  .)1170(فرعي ابن احلاجب، مساه معتمد الناجب يف إيضاح مبهمات ابن احلاجب

له تأليف شـرح علـى   ... د بن عبد اهللا بن اإلمامشرح أيب زيد عبد الرمحن بن حمم-34

  .)1171(خمتصر ابن احلاجب الفرعي

  .)1172( )هـ1008.ت(شرح خمتصر ابن احلاجب لبدر الدين بن حيىي القرايف -35

  .)1173(شرح خمتصر ابن احلاجب لسعيد الكرامي السماليل-36

ناصـرية،  كتاب معتمد الناجب يف إيضاح مبهمة ابن احلاجب، حبس على الزاوية ال-37

د، يوجد منه الد الرابع باخلزانة العامة بالرباط، بـدأ هـذا الـد    1090رقمه باخلزانة العامة 

وختم هذا اجلزء باملرياث، وقال الناسخ يف آخـر  ... القسمة ثالث: بالقسمة، قال يف بدايته قوله

لى كتاب الشيخ اإلمـام  وقد أتينا حبمد اهللا تعاىل على ما قيدنا على سبيل االختصار ع: هذا اجلزء

أيب بكر عثمان بن عثمان بابن أيب بكر املعروف بابن احلاجب، واقتصرنا فيه على تقدير كالمـه  

وسط ألفاظه ومعانيه حبمد اهللا وقوته جعل اهللا تعاىل ذلك خالصا لوجهه الكرمي ونفعنا به ونفع به 

باهللا العلـي العظـيم والصـالة     مجيع من اعتىن به ورمحنا ومجيع املسلمني وال حول وال قوة إال

والسالم على سيدنا حممد خامت النبيئني وعلى آله وأصحابه أمجعني وعن التابعني وتابع التابعني إىل 

  .يوم الدين واحلمد هللا رب العاملني

كمل السفر الرابع من كتاب معتمد الناجب يف إيضاح مبهمات ابن احلاجب علـى يـد   

علي بن سعد السجيت مث اليوسفي نسبا اللهم ارحم كاتبه وقارئـه   الفقري املدين الراجي رمحة ربه

  . ومن قال آمني يا رب العاملني

سطرا، حجم الورقة متوسط غري  29خط هذا اجلزء خط مقروء، معدل السطر يف الورقة 

                                                           
  .166: ، معلمة الفقه املالكي ص1/238: جذوة االقتباس ،271: نيل االبتهاج، ص) 1170(
حممد أيب األجفان، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، : ، حتقيق)هـ862. ت(برنامج ااري ) 1171(

  .132-131: الطبعة األوىل، ص
كتاب اإلبانة يف صحة إسقاط ما مل جيب من احلضانة، ليحىي بن أمحد الكردي، مكتبـة الغـرب   ) 1172(

  .17: هـ، ص1414ثرية، املدينة املنورة، الطبعة األوىل األ
  .2/228: املغرب عرب التاريخ، إلبراهيم حركات، طبعة دار الرشاد احلديثة، الدار البيضاء) 1173(
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  .)1174(ورقة 241مرقمة، يقع يف 

بن داود  جمموعة كراريس من مدرج الراغب إليضاح ابن احلاجب، أليب علي احلسني-38

  .)1175(662املرابطي النسب، رقمه 

مدارج الراغب على خمتصر ابن احلاجب، توجد نسخة منه يف خزانة ابـن يوسـف   -39

  .حسبما أفادين ا الدكتور احلسن العبادي أستاذ بكلية الشريعة

  التعريف بالتوضيح : توضيح خليل) أ-40

اليت اعتمد عليها النـاس   من أهم الشروح) هـ776.ت(يعترب التوضيح خلليل بن إسحاق 

اعتمد عليه الناس بل وأئمة املغرب من أصحاب ابن عرفة »: ملختصر ابن احلاجب، يقول السبكي

  . )1176(«وغريهم مع حفظهم املذهب

غري أن هذا الشرح مل حيظ بعد بالدراسة والتحقيق، وإن كانت بعض البحـوث اجلامعيـة   

لك بتحقيق بعض نسخها كما فعلـت كليـة   تسعى جادة إىل إخراج هذا الشرح إىل الوجود وذ

كما مت حتقيق كتاب األقضـية  . )1177(الشريعة بأكادير حيث مت حتقيق كتاب البيوع من التوضيح

وكيفما كانت األحـوال فـإن   . )1178(والشهادات من كتاب التوضيح أيضا يف جامعة القرويني

ومن أهـم الكتـب   التوضيح يعترب من أغلى وأنفس الشروح اليت شرحت خمتصر ابن احلاجب، 

  :املعتمدة يف شرح ابن احلاجب الفرعي ومن أكثرها تداوال

الشهاب الثاقب حملمد بن عبد اهللا بن راشد القفصي الذي مر تعريفه، وتنبيه الطالب لفهـم  

، )1179(كالم ابن احلاجب حملمد بن عبد السالم اهلواري، ويعترب شرحه أتقن الشـروح وأوفاهـا  

                                                           
  .د1090: معتمد الناخب يف مبهمات ابن احلاجب، رقمه باخلزانة العامة) 1174(
  .39: نفسه، ص) 1175(
  .173-168: نيل االبتهاج، ص) 1176(
  .إعداد حممد السافري، حتت إشراف الدكتور حممد مجيل، كلية الشريعة) 1177(
إعداد عبد اهللا الزوين، حتت إشراف الدكتور حدو مزيان بناصر، كلية الشريعة، جامعة القـرويني  ) 1178(

  .بفاس
  .4/286: الفكر السامي) 1179(
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، فضـال  )1180(بىن على ترجيحاته يف شرحه الذي مساه التوضيحاعتمد شرحه خليل بن إسحاق و

  .عن التوضيح الذي دار حوله احلديث السابق

إذاً هذا الثالوث من الشروح تعترب قمة معتمدة يف شرح ابن احلاجب، كما يعتمـد علـى   

غريها من الشروح، إال أنه بظهور خمتصر خليل سحب البساط حتت هذا الشرح وغريه، وهجره 

  . الناس

  فما هي نسخ التوضيح؟ وأين توجد؟

  نسخ التوضيح) ب

  ع.خ.ق 698النسخة ذات الرقم -1

بسم اهللا السفر األول من التوضيح ملك هللا تعاىل بيد حممد احلنفي بن علي بن يوسف : أوهلا

  .املياه أقسام، لكن آخره النكاح: ص. الناصر، كان اهللا له آمني

هـ، على يد حممـد  976ح يوم األربعاء عام كمل السفر األول من كتاب التوضي: آخره

بن عبد السالم بن أيب القاسم بن موسى بن داود بن حيىي بن زكرياء بن عيش اهللا بن عبد اجلبار 

ورقة من  664تقع هذه النسخة يف  )1182(.…الفكري مث )1181( …بن الوليد بن رشد األمني 

ص : غريب رقيق، يكتب الناسخسطرا يف الورقة خبط م 39حجم كبري، معدل األسطر يف الورقة 

ش عالمة على شرحه، يكتب بعض العناوين باألمحر : للداللة على كالم املصنف، مث يضع عالمة

  .واألسود

ج نسخة واحدة؛ حيث بدأت األوىل والثانيـة   260ع و.خ.ق 698التوضيح رقم -2

ة واحدة مـن  ع نسخ.خ.ج 260ق و 698(وعليه فإن أرقام . بأقسام املياه، وينتهيان بالنكاح

  .)1183(السفر األول من التوضيح

املاء اسم : ص املياه أقسام ش... أول هذه النسخة، قال الشيخ اإلمام القائم العامل الصاحل
                                                           

  .243-241: ، الفكر السامي، ص334: الديباج ص) 1180(
  .بتر يف املخطوط) 1181(
  .بتر يف املخطوط) 1182(
  .ق698: التوضيح، الورقة األوىل، رقمه باخلزانة العامة) 1183(
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ورقة، من حجم متوسط،  368جنس يقع على القليل والكثري آخر هذا اجلزء، والنكاح يقع يف 

ملؤلف عناوينه باألمحر وكذا كالم سطرا خبط مغريب مقروء، يكتب ا 27معدل السطر يف الورقة 

املؤلف بعالمة ص، وعالمة كالمه بـ ش يعين شرح باألمحر متييزا لكالم غريه، ويكتب العناوين 

  .)1184(باخلط األمحر، وقد كتبت هذه النسخة كاملة من املياه إىل النكاح

  .نسخة أخرى أليب الضياء خليل بن إسحاق اجلندي-3

ضل املتحقق شهاب الدين الفقيه الصاحل خليل بن إسحاق بـن  قال الشيخ الفا: اجلزء األول

  .املاء جنس يقع على القليل والكبري: ش. املياه أقسام: ص. يعقوب املالكي

: السفر األول من التوضيح )1185(.…وإال كان نقضا خلتم أيب بكر، وهو بأصل: آخـره

  .)1186(أ×21×29هـ يف سنة 991خطه غري واضح، فرغ منه يف شعبان سنة 

نسـخة  : كمل اجلزء الثـاين : موضوع الزكاة، وآخره: أوله: اجلزء الثاين من التوضيح-4

احلني بن ييدر السماليل لصاحبه حممد بن أيب القاسم بن الغازي، خطه مغريب مقروء نسبيا سـنة  

  .)1187(4×22×30هـ، قياسه 993

 د، وهو شرح على خمتصر ابن احلاجب، تـأليف أيب  1368نسخة أخرى ذات الرقم -5

ربيـع األول سـنة    13الضياء خليل بن إسحاق بن موسى املالكي املعروف باجلندي، املتوىف يف 

بـه ورقـات   ... حقيقته التداخل: النكاح ش: أوله. م السفر الثاين منه فقط1366/هـ767

أورده بروكلمان يف ملحقـه ص  (، مكتوب خبط مغريب 90/290، مقياسه 29، سطوره 455

338()1188(.  

  .ن اجلزء الثالثنسخة أخرى م-6

  ...أسبابه الصبا واجلنون والتبذير: احلجر ص، احلجر: ... أوله

                                                           
  .ج260: التوضيح، الورقة األوىل، رقمه باخلزانة العامة) 1184(
  .بتر يف املخطوط) 1185(
  .اخلزانة األزرايفية، عمالة تزنيت) 1186(
  .اخلزانة نفسها، الورقة األوىل) 1187(
  .1/270: لثاينفهرس املخطوطات العربية، القسم ا) 1188(
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نسخة عبد اهللا بن إبراهيم بن يعز بن أيب القاسم السماليل حملمد بن أيب القاسم بن غازي، 

هــ، متآكـل، قياسـها    993خبط مغريب متقارب السطور، باألسود واألمحر يف شعبان سنة 

30×22)1189(.  

خطها مغريب مقروء ... أسبابه الصبا واجلنون: احلجر: أوهلا: مبتور األخرينسخة أخرى -7

  .)1190(5×22×30واضح، قياسها 

تناكحـت  : حقيقته التـداخل، فقـال  : النكاح ش: أوهلا: نسخة أخرى من التوضيح-8

  ..األشجار إذا دخل بعضها يف بعض

خطها مغـريب  .. .واملشهور أنه ال يستلحق غري األب وقال أشهب يضم استحقاق: آخرها

  .)1191(16×21مقروء، متقاربة األسطر، قياسها 

  :نسخة أخرى-9

النكاح نسخها عيسى بن أيب بكر بن إبراهيم الرمسوكي لصاحبه أمحد بـن حممـد   : أوهلا

  .)1192(هـ948مجادى األوىل سنة  9التملي، خبط مقروء واضح يف 

  .)1193(22×30نسخة أخرى ضمن جمموع، قياسه -10

  .ق 1249لرقم نسخة أخرى ذات ا-11

قال الشيخ اإلمام العامل العلم القدوة خليل بـن   )1194((...)بسم اهللا الرمحن الرحيم : أوهلا

إسحاق، املعروف بابن اجلندي املصري املالكي، قدس اهللا روحه ويرد صربه وأفاض علينـا مـن   

  .)1195( ...بركاته

لى سـيدنا حممـد   كمل مجيع الديوان واحلمد هللا رب العاملني وصلواته وسالمه ع: آخره
                                                           

  .اخلزانة املسعودية، ماسة، الورقة األوىل) 1189(
  .نفسه) 1190(
  .نفسه) 1191(
  .101: خمطوطات العلوم الشرعية خبزائن سوس، ص) 1192(
  .كلم يف ضواحي أكادير 30اخلزانة املسعودية مباسة، تقع على بعد ) 1193(
  .بتر يف املخطوط) 1194(
  .ق1249: مةالتوضيح، الورقة األوىل، رقمه باخلزانة العا) 1195(
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وموالنا حممد خامت النبيئني وسيد املرسلني وعلى آله وصحابته أمجعني، على يد العبد املذنب الفقري 

إىل اهللا تعاىل علي بن عبد الرمحن بن أمحد بن حممد وفقه اهللا تعاىل وأعانه، وذلك مبدينة تلمسان، 

عرفنا اهللا خريه وخري مـا  ) هـ960(حرسها اهللا تعاىل بتاريخ أوائل شوال عام ستني وتسعمائة 

بعده من النبيئني جتاه سيدنا وموالنا حممد عليه من اهللا أفضل الصالة وأزكى التسليم، إين أسألك 

من اهللا الذي خضعت له السماوات فهو الواحد الباري مهما تصفحت استغفر لكاتبه، لعل كاتبه 

ة من حجم كبري متوسط السطر ورق 821تتكون هذه النسخة من . )1196(ينجو من النار، انتهى

  ...سطرا خبط رقيق 44يف الورقة 

احلمد هللا وحده، يقول كاتبه عبيد اهللا تعاىل احلسن : ق أوهلا.900نسخة أخرى رقم -12

بن حممد بن احلسن، كان اهللا له بلطفه وحسن عونه فوات نسخ هذا السفر املبـارك األول مـن   

فنسـأل اهللا  . هـ998عام مثانية وتسعني وتسعمائة  التوضيح يف اليوم السابع من مجادى اآلخرة

اإلعانة عليه وحسن يسره للخري، وهو على ما شاء قدير نعم املوىل ونعم النصري وحسبنا اهللا املوىل 

  .ونعم النصري

  . بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما: أوهلا

ح شرح الشيخ اجلليل اإلمام األصل ويف املودات خليل ملختصر ابن السفر األول من التوضي

قـال  ... النكـاح : آخره النكـاح، ص : املياه أقسام، ش: ص: احلاجب املسمى جامع األمهات

مت السفر األول من التوضيح، تأليف الشيخ اجلليل اإلمام خليل يبني فيـه ألفـاظ ابـن    : الناسخ

هـ، كتبه العبد الفقري إىل اهللا الراجي من مالكـه  999احلاجب، وكان ذلك يف أول شوال عام 

غفران ذنوبه احلسن بن حممد اجلرماضي لقبا غفر اهللا له ولوالديه وللمسلمني وصـلى اهللا علـى   

 420، يتكون هذا اجلزء من )1197(سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه واحلمد هللا رب العاملني

طه مغريب رقيق، يكتب املؤلف عالمة ص بـاألمحر  سطرا، خ 42ورقة، معدل السطر يف الورقة 

                                                           
  .821: نفسه، الورقة) 1196(
  .1235: التوضيح، رقمه باخلزانة العامة) 1197(
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  .)1198(وعالمة س باألسود، يكتب العناوين باألمحر

  ع.خ.ج 1235نسخة أخرى عدد -23

مبتور األول وآخره كتاب الفرائض غري مرقمة، خطه رقيق يف أوراقه كبرية، معدل السطر 

ورقة، مبتـور   235ع يف سطرا يف الورقة دون ذكر الناسخ وال تاريخ النسخ، يق 33يف الورقة 

  .)1199(األول، وأعتقد أنه يتحدث عن النكاح

  ع.خ.ق.502نسخة أخرى -24

ورقة من حجم كبري، معدل السـطر يف   522تتضمن هذه النسخة كتاب البيوع ويقع يف 

خطه مغريب رقيق، تتضمن هذه النسـخة كتـاب البيـوع يف    . مبتور األول.سطرا،  41الورقة 

لى شرح نظم مقدمة اإلمام ابن فرحون يف اصطالح ابن احلاجب للشيخ التوضيح إىل منتهاه مث ع

  .)1200(القاسم بن إبراهيم بن حسني بن علي بن عبد اهللا الزموري رحم اهللا اجلميع آمني

  1:ج.ق.813نسخة أخرى ذات الرقم -25

احلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد رسول اهللا وآله وصحبه وسلم تسليما، : أوله

كتاب الطهارة، الصالة، اجلنائز، الزكاة، الصيام : ء األول من التوضيح، وفيه ثالثة عشر كتابااجلز

وصلى اهللا على سيدنا حممد وصحبه . واالعتكاف، احلج، الصيد والعقيقة، األميان والنذور، اجلهاد

  .)1201(وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثريا

  2: ج.ق.813نسخة أخرى ذات الرقم -26

سخ يف أول السفر الثاين من التوضيح للشيخ خليل بن إسحاق املـالكي ملـك اهللا   قال النا

تعاىل بيد أمحد بن حممد بن ناصر كان اهللا له آمني عفا اهللا عنه، فهرست هذا الدفتر على الترتيب 

النكاح، نكاح الزوجني، الصداق، التفويض، الوليمة، النشوز، الطالق، تقويض : تقريبا للمطالعة

اإليالء، الظهار، اللعان، العدة، االسترباء، التداخل، اإلحدد، الرضاع، النفقات، احلضانة،  الرجعة،
                                                           

  .نفسه) 1198(
  .ق502: التوضيح، رقمه باخلزانة العامة) 1199(
  .ق900: ، رقمه باخلزانة احلسنية1/20: التوضيح) 1200(
  .ق، اجلزء األول، الورقة األوىل813: التوضيح، رقمه باخلزانة العامة) 1201(
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البيوع، الربويات، بيوع اآلجال، بيع العينة، اخليار، املراحبة، السلم املقترض، التفليس، الصـلح،  

  . الضمان، الشركة

العة من السفر األول مـن  احلمد هللا ما يف هذا الكتاب من الرموز تقريبا للمط: قال الناسخ

البن " ع"البن راشد ومبا صورته " ر"هذا الشرح ما نصه اإلشارة يف هذا الكتاب مبا صورته الراء 

وإذا ظهر يل شيء أشرت إليه مبا صـورته اخلـاء   . البن هارون" هـ"عبد السالم، ومبا صورته 

  .)1202("خ"

ا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدن: قال يف أوله

  .الوكالة: ص: آخره. النكاح، ش: ص. وسلم تسليما

  )1203( ...كمل حبمد اهللا وحسن عونه والصالة والسالم على سيدنا ونبينا موالنا حممد

  2: ج. ج 842نسخة أخرى ذات الرقم -27

  .)1204( ...حقيقته التداخل: النكاح، ش: ص: أوله

ا واجلنون والتبذير والرق والفلس واملـرض والنكـاح يف   الصب: احلجر أسبابه: ص: آخره

  .الزوجة

مت السفر الثاين من كتاب التوضيح على ابن احلاجب الراجي عند ربه غفران ذنوبه وذنوب 

وكان الفراغ منه عند طلوع الشمس يـوم األحـد مثانيـة    . والديه وللمسلمني واملسلمات آمني

ورقة، معدل السطر يف  234ا الشرح على حيتوي هذ. )1205(هـ 944سنة  20وعشرين صفر 

سطرا، من حجم كبري، خطه مغريب رقيق، يكتب الناسخ عناوينه باألمحر واألسـود،   39الورقة 

يضع كالم املؤلف باألمحر، ويضع عالمة ص عالمة لكالم املؤلف، ويضع كلمة ش عالمة علـى  

  .وقع البتر يف اسم الناسخ. شرحه

  ع.خ.د 1368نسخة أخرى ذات الرقم -28
                                                           

  .نفسه) 1202(
  .211، الورقة 2: نفسه )1203(
  .، الورقة األوىل2: املصدر نفسه) 1204(
  .ق813: التوضيح، رقمه باخلزانة العامة) 1205(
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  .النكاح س: بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على حممد وآله وسلم تسليما ص: أوله

كمل السفر الثاين من التوضيح على يد املذنب الراجي عند مواله العفـو واملغفـرة   : آخره

هــ، اللـهم   976إبراهيم بن حممد بن مسعود البعقيلي، وكان الفراغ منه يوم األول صفر عام 

وناظره ولوالديهم واملدعو هلم باملغفرة والرمحة، وجلميع املسلمني آمني وصلى اهللا ... بهاغفر لكات

  .)1206(على سيدنا حممد وآله والرضى عن الصحابة األولني، واحلمد هللا رب العاملني

حيتوي هذا اجلزء، وأعتقد أنه اجلزء الثاين، بل على نسخة غري مرقمة حبجم كبري، معـدل  

سطرا، خبط مغريب رقيق، يكتب الناسخ كالم املؤلف كلمة ص، وكلمـة   29األسطر يف الورقة 

  .ش عالمة على الشرح

  2: ق ج.1167نسخة أخرى رقم -29

اجلزء الثاين . احلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما: أوله

ة، األميان والنذور، اجلهاد، الصيد، الذبائح، األضحية، العقيق: من التوضيح وفيه سبعة عشر كتابا

النكاح، الطالق، التفويض، الرجعة، اإليالء، الظهار، اللعان، العدة، الرضاع، النفقـة، احلضـانة   

  .وهو آخرها، يليه اجلزء الثالث من كتاب البيوع

  3: ج.ق.1167نسخة أخرى رقم -30

  .وسلم تسليمابسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه : أوله

كتاب البيوع كمل حبمد اهللا وحسن عونه، وكان الفراغ منه يوم اخلميس من : ص: آخره

تسعة وعشرين من ذي احلجة على يد العبد املذنب الراجي عفو اهللا إبراهيم بن عبد اهللا اجلـزويل  

  )1207( .هـ962غفر اهللا لنا وله وجلميع املسلمني عام 

  .سطرا 30مغريب رقيق، معدل السطر يف الورقة هذه النسخة غري مرقمة، كتبت خبط 

  4: ج.ق.824نسخة أخرى رقم -31

احلمد هللا وحده وصلى اهللا تعاىل على من ال نيبء بعده، اجلزء الرابع من التوضـيح،  : أوله

                                                           
  .د1368: نفسه، رقمه باخلزانة العامة) 1206(
  .ق1167: التوضيح، الورقة األوىل، رقمه باخلزانة العامة) 1207(
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املناسخات، يتضمن مائتني واثنني ومثانني ورقة : وآخره. الوكالة: أوله. وفيه اثنان وثالثون كتابا

سطرا، خبط مغريب رقيق مع كتابة عالمة ص  33كبري، معدل السطر يف الورقة من حجم  282

  .باألمحر وكلمة ش باألمحر أيضا متييزا لكالم الشارح واملصنف

أجنز الكتاب املبارك حبمد املوىل وتوفيقه اجلميل وفضله اجلزيل، والصالة والسـالم  : آخره

، الذي أظهر املوىل على يديه املعجـزات  )1208(على السيد املوىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه السادات الكرماء صالة وتسليما ... الباهرات اخلوارق للعادات

  .)1209(تشفي القلب العليل من كل ذنب اقترفه وخالق السيل

  .مل نذكر فيه تسمية الناسخ وال تاريخ النسخ

  2: ج.ك 774نسخة أخرى رقم -32

مد هللا، هذا الد من التوضيح، وفيه من النكاح إىل احلج للشيخ خليل شرح بـه  احل: أوله

  .خمتصر ابن احلاجب

النكاح، بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصـحبه وسـلم   : أوله

  .تسليما

  .تناكحت األشجار إذا دخل بعضها يف بعض: التداخل، يقال: النكاح، ش: ص

  .بتر وقع فيه: آخره

خطه مغريب مقروء، يكتب كالم املصنف ويضع عليه عالمة ص باألمحر، : وصف املخطوط

سطرا، يف الورقة نسخة غري مرقمة ال حتتوي على تـاريخ النسـخ وال اسـم     31معدل السطر 

  .)1210(الناسخ

  ق.503نسخة أخرى رقم -33

قرار، االسـتلحاق،  الوكالة، اإل: السفر الثالث من التوضيح، ويتضمن الكتب اآلتية: أوله

                                                           
  .ق824: نفسه، الورقة األوىل، رقمه باخلزانة احلسنية) 1208(
  .282: ، الورقةنفسه) 1209(
  .ق، الورقة األوىل 774التوضيح، رقمه ) 1210(
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الوديعة، العارية، الغصب، االستحقاق، الشفعة، القسمة، القرض، املساقاة، املزارعة، اإلجـارة،  

اجلعل، إحياء املوات، الوقف، اهلبات، اللقطة، القضاء الشهادات، الدماء، اجلنايات، الردة، الزىن، 

ـ  والء، الكتابـة، أمهـات األوالد،   القذف، السرقة، احلرابة، الضمان، العتق، القرىب بالقرابة، ال

  . ملك اهللا تعاىل بيد أمحد بن حممد بن ناصر، كان اهللا له آمني. الوصايا، الفرائض

  .)1211( ...أوله الوكالة نيابة

... مت حبمد اهللا السفر الثالث من التوضيح للشيخ خليل على ابن احلاجب رمحـه اهللا : آخره

ورقة، مـن   583تقع هذه النسخة يف . ذكر السنةوكان الفراغ من نسخه يف ربيع النبوي دون 

ق،  503ق و 824سطرا يف الورقة؛ فهي نفسـها يف   39حجم كبري، معدل السطر يف الورقة 

  .)1212(نسخة واحدة يبتدئ بالوكالة وينتهي بكتاب الفرائض

  ق.810نسخة أخرى رقم -34

م، معدل السطر يف مبتور األول، نسخة غري مرقمة، خطه مغريب مقروء، بأوراق كبرية احلج

  . املناسخات: آخر هذا اجلزء. سطرا يف الورقة 32الورقة 

كمل حبمد اهللا على يد الفقري إىل مواله الغين به عمن سواه، وكان الفـراغ  : يقول الناسخ

هـ، وكتبه بلقاسم بن حممد بن يس 964منه يوم اجلمعة عند الزوال يف شهر مجادى الثانية عام 

  .)1213(ل اهللا تعاىل أن مين علينا بالتوبة والرمحة واحلمد هللا رب العاملنيتاب اهللا عليه، ونسأ

  د 887نسخة أخرى رقم -35

املياه أقسام، املطلق طهور، والباقي على خلقته، ويلحق به املتغري مبا ال ينقل عنه غالبا : أوله

  ...كالتراب

لعاملني على ما أنعـم  كمل جبميع الديوان واحلمد هللا رب ا: اجلامع، يقول يف آخره: وآخره

هــ، يـوم   719وذلك يف احلادي والعشرين جلمادى اآلخر عام تسعة عشر وسبعمائة ... به

                                                           
  .ق، الورقة األوىل503: نفسه، رقمه) 1211(
  .نفسه، الورقة األوىل) 1212(
  .ق، الورقة األخرية810: التوضيح، رقمه باخلزانة العامة) 1213(
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االثنني على يد العبد الفقري إىل رمحة مواله العلي الكبري الراجي عفوه وغفرانه عمر بن عثمان بن 

  .)1214( ...الكعياش احلفريب

سـطرا،   29دل السطر يف الورقة ورقة من حجم كبري، مع 116حيتوي هذا الشرح على 

خبط مغريب رقيق، بدأ يف التآكل، يكتب العناوين باألمحر وكذا بعض أمساء الفقهاء الـذين يـرد   

  .ذكرهم يف الشرح، مل يذكر الشارح

  ق 685نسخة أخرى رقم -36

السفر الثالث من كتاب التوضيح على ابن احلاجب، معتنيا بالشرح، تأليف الشيخ الفقيـه  

لعامل العالمة مفيت املسلمني خليل بن إسحاق بن يعقوب املالكي املصري الشـهري بـابن   اإلمام ا

  .اجلندي رمحه اهللا تعاىل ورضي عنه وجعله يف فسيح جناته ونفع به آمني

احلجر أسبابه، الصبا واجلنون والتبـذير والـرق والفلـس    »: بدأ املؤلف هذا السفر بقوله

  .«واملرض والنكاح يف الزوجة

منع املالك : املنع، وشرعا: ، وحقيقته لغة-بفتح اجليم وكسره-مصدر حجر حيجر هو : ش

  .)1215( ...التصرف يف ماله ملصلحة نفسه أو غريه

انقضى وانكمل وجنز حبمد اهللا وحسـنه  : أصول مسائل الفرائض سبعة إىل أن قال: آخره

ند صالة الظهر من يوم وصلى اهللا على سيدنا حممد وموالنا صلى اهللا عليه وسلم، هذا الكتاب ع

ـ 961(االثنني الثاين عشر من مجادى اآلخرة عام إحدى وستني وتسعمائة  غفـر اهللا لنـا   ) هـ

ولوالديه وجلميع املسلمني آمني، واحلمد هللا رب العاملني على يد املذنب الراجـي عفـو مـواله    

يعز بن يعقوب الشريف وغفران ذنوبه ووالدينا مجيعا، وكتب لصاحبه يف اهللا حممد بن حممد املرابط 

  .)1216(لقبا، البعقيلي نسبا، لطف اهللا به يف الدار آمني إنه مسيع جميب

سطرا،  45ورقة من حجم كبري، معدل السطر يف الورقة  438يتكون هذا املخطوط من 

                                                           
  .ق، الورقة األخرية887: التوضيح، رقمه باخلزانة العامة) 1214(
  .ق685: انة العامة، رقمه باخلز3/2: نفسه) 1215(
  .ق685: ، رقمه باخلزانة العامة3/438: التوضيح) 1216(
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  .يكتب الشارح كالم املؤلف باألمحر ويضع عالمة ص متييزا لكالم املؤلف، خطه مقروء

  ج.خ 2: ج 11235نسخة أخرى رقم -37

كتاب الرضاع، عليه رطوبة، أخذ من بدايته إىل ايته يف التآكل بدون ترقيم، خطـه  : أوله

سطرا،  40مقروء، يكتب كالم املصنف باألمحر، وشرحه أيضا باألمحر، معدل السطر يف الورقة 

  .ويكتب األعالم باألمحر واألسود، وكذا العناوين

  .)1217(كتاب الفرائض: آخره

  ى من التوضيحنسخة أخر-38

هــ،  10، كتب خبط يعود للقرن )هـ776.ت(لضياء الدين خليل ين إسحاق املالكي 

  .س 29 359قياسه 

وهو شرح ملختصر ابن احلاجب، نسخة ورقتها األوىل متآكلة، عليها آثار بلل ورطوبـة،  

بـه   ألف خليل التوضيح وأقبل على نشر العلم، فنفع اهللا. )1218(كتب باملدادين األسود واألمحر

ألف شرحا على ابن احلاجب حسنا، وضع اهللا عليه القبول وعكف الناس على حتصيله . املسلمني

  .)1219( ...ومطالعته، مساه التوضيح

  ح.خ 2: ج 9841نسخة أخرى رقم -39

تناكحـت  : حقيقته التـداخل، يقـال  : النكاح، ش: بسم اهللا الرمحن الرحيم، ص: أوله

كمل السفر الثـاين مـن   . يف آخرها هذا اجلزء: ن قالاألشجار إذا دخل بعضها يف بعض إىل أ

التوضيح حبمد اهللا تعاىل وحسن عونه وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وعلى آلـه وصـحبه   

وسلم تسليما، خبط يد الفقري الراجي رمحة مواله وغفرانه حممد بن سعيد املاجري لطف اهللا بـه،  

ها أربعة أواق وال غري، واهللا ويل املومنني، إنـه  وكتب نسخة للطالب يزيد املصمودي بأجرة قدر

بدأ املخطوط بالنكاح وختمه باحلجر والوصايا، نسخة غري . ابن عبد املنعم السجيين. قريب جميب

                                                           
  .ج11235: نفسه، رقمه باخلزانة احلسنية) 1217(
  .143: فهرس خمطوطات مكة املكرمة، ص) 1218(
  . د3928: ، رقمه باخلزانة العامة415: طبقات املالكية ملؤلف جمهول، الورقة) 1219(



  فهرس األحاديث النبوية    

838   

  .)1220(سطرا 40مرقمة، خطه مغريب مقروء، معدل السطر يف الورقة 

  نسخة أخرى-40

طاهر السليماين، خطـه  ، ناسخه أمحد بن ال)هـ1242.ت(لعثمان بن عمر بن احلاجب 

  .99، رقمه )1221(20س /134: ، قياسه25/12: مغريب، م

، قياسـه  205×29: لعثمان بن عمر بن احلاجب، خطه مغـريب، م : منت التوضيح-41

  .3504: ، رقمه24س  148

خمطوط مبتور األول [...] له عنوان مضاف من الفهرس لعدم وجود العنوان األصلي [...] 

  .)1222(معاأو األخري أو كليهما 

خلليـل بـن   ) مبتور اآلخـر (نسخة أخرى من التوضيح لشرح خمتصر ابن احلاجب -42

  .)1223(3468، رقمه 35س -255، قياسه 21×27.5إسحاق اجلندي، خطه مغريب، م

نسخة أخرى من التوضيح لشرح خمتصر ابن احلاجب خلليل بن إسـحاق اجلنـدي،   -43

، 1: ، ج33س -237: ، قياسه21×28 :ناسخه حممد بن املسعود القشطويل، خطه مغريب، م

  .)1224(811رقمه 

: نسخة أخرى من التوضيح لشرح خمتصر ابن احلاجب خلليـل، خطـه مغـريب، م   -44

-1: ، ج37-33-28س  242+157+199: ، قياسه29×28-5-9×28-205×15

  .)1225(1807، رقمه 2-3

  

جيي، نسخة أخرى من التوضيح لشرح خمتصر ابن احلاجب، عبد الرمحن بن أمحد اإل-45

                                                           
  .ح9841: التوضيح، رقمه باخلزانة احلسنية) 1220(
  .1/20: فهرس املخطوطات الوطنية بتونس) 1221(
  .4/10: نفسه) 1222(
  .4/94: نفسه) 1223(
  .2/463: نفسه) 1224(
  .2/162: نفسه) 1225(
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  .)1226( )1552( 21س/20 -ق 21/5: خطه مغريب، م

حملمـد بـن   ) مبتور اآلخر(نسخة أخرى من التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب -46

  .)1227(3230، رقمه 38س 261ق 20×30: حسن املالقي، خطه مغريب، م

نسخة أخرى من التوضيح لشرح خمتصر ابن احلاجب خلليل بن إسـحاق اجلنـدي   -47

حممد بن عطاء : اجلزء األخري، ناسخه 27س،  248: ، قياسه22×34: مغريب، ماملالكي، خطه 

  .)1228(5975هـ، رقمه 997اهللا الغمري 

  .)1229(، خزانة ابن يوسف مراكش269و 530و 536نسخة أخرى رقم -48

  .)1230(، خزانة متكروت الناصرية1012نسخة أخرى رقم -49

د خبزانة ابن يوسف مراكش نسخة أخرى، وهي اجلزء األخري من ابن احلاجب، توج-50

  .)1231(580حتت رقم 

  حواشي ابن احلاجب-ج

  . 8992النكاح، رقمه باخلزانة امللكية : حاشية اللقاين على توضيح الشيخ خليل، أوله-1

 -بـالفتح -ضويت إليه : وانضوى لعله بالضاد، يف الصحاح: النكاح، قال الشارح: أوله

ثاين من حاشية إمام ناصر الدين اللقاين رمحـه اهللا،  كتاب الشركة وبتمامه اجلزء ال: وآخره. إخل

حممد بن … كتبه بيده الفانية لنفسه عبيد اهللا تعاىل. يتلوه اجلزء الثالث كتاب الوكالة إن شاء اهللا

وصلى اهللا على موالنا  610حممد بن خمتار عفر اهللا له ولوالديه بتاريخ مكمل مجادى األوىل عام 

  . يماحممد وآله وصحبه وسلم تسل

                                                           
  .2/153: فهرس املخطوطات الوطنية بتونس) 1226(
  .3/48: نفسه) 1227(
  .6/217: فهرس دار الكتب التونسية) 1228(
: ، سلسلة التراث املخطوط، عـدد 2: ، صالئحة املخطوطات املوجودة خبزانة ابن يوسف مراكش) 1229(

  .، طبعة وزارة األوقاف1973، 3
  .، طبعة وزارة األوقاف25: فهرس اخلزانة الناصرية بتمكَروت، ص) 1230(
  .، طبعة وزارة األوقاف7: الئحة املخطوطات البن يوسف، ص) 1231(
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، من حجم كبري، معدل 39حيتوي هذا املخطوط على تسع وثالثني ورقة : وصف املخطوط

خبط غليظ وكذلك يكتـب  : قال الشارح. سطرا، كتب خبط أسود مع كتابة 42السطر يف الورقة 

  .)1232(إخل، خطه مغريب مقروء، وقع عليه بتر يف األوراق األخرية: ... مثل ذلك قوله

  . اللفكاين[...] دين نسخة أخرى لناصر ال-2

  ...فجمعت تلك احلواشي الغريبة والدرر العجيبة: ... أوله

املالكي على منت خمتصر ابن احلاجب وشـرحه  [...] هذا ما عىن جبمعه الشيخ : ... آخره

  .4×18×24: مبتور، يوجد يف غالف جيد، قياسه )1233(للشيخ خليل، كذا

قهية، املؤلف غري مذكور، أول املوجود يف الفروع الف: حاشية على خمتصر ابن احلاجب-3

، مقياسـه  446منها يريد بأن ظاهر الروايات وأقواهلم، كل تغيري حبـال عـدد الصـفحات    

هـ، الناسخ حممد بـن عاشـور   981، تاريخ النسخ ربيع الثاين عام 25، مسطرته 120/16

الشيخ الفقيه  الزرقاين السلمي، خطه مغريب وسط، يوجد ناضر املخطوط ما يأيت، كمل اختصار

أيب عبد اهللا حممد بن بلقاسم حممد مث كلمة املقابلة بقدر الطاقة على يد مالكه أيب النور بن حممـد  

  .)1234(ع عالل 295الربجي، رقمه 

  التعليقات على خمتصر ابن احلاجب-د

 728تعليق على خمتصر ابن احلاجب لعبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب، رقمـه  -1

  .ح.خ.و

خطه . أخذت الرطوبة يف هذا املخطوط مأخذا كثريا، وأخذ يف التآكل جدا: املخطوطوصف 

مغريب مقروء، عليه ثقب كثرية يف أوراقه من أوله إىل آخره، وفيه حذف يف أوله، يكتب الناسخ كالم 

                                                           
  .ج8992: حاشية التوضيح، رقمه باخلزانة احلسنية) 1232(
، حبث لنيل اإلجـازة حتـت   )105: انظر حبث البوهايل ومن معه، ص. (ماسةاخلزانة املسعودية، ) 1233(

حممد بن الطالب، مسعودي احلامدي، البوهـايل  : خمطوطات العلوم الشرعية خبزائن سوس، إعداد: عنوان
  .حسن الباز: العريب، حتت إشراف

، طبعـة الـدار   3/97: الفهرس املوجز ملخطوطات عالل الفاسي، لعبد الرمحن بن العريب احلرش) 1234(
  .1996البيضاء، 
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باألمحر، معدل السطر " قلت"املؤلف بكلمة قوله باألمحر ويكتب رموز الفقهاء باألحرف وتدخله بـ

  .سطرا دون ترقيم ،وعليه بعض التعليقات على اهلامش 35الورقة  يف

ـ 836(ووافقه تارخيه أوائل نصف عام ستة وثالثني ومثامنائة : يقول الناسخ يف آخره ) هـ

والصالة والتسليم على سيدنا وموالنا حممد خامت النبيني وإمام املرسلني واحلمد هللا رب العـاملني،  

  .)1235(بن إبراهيم املنوسي لطف اهللا به كتبه لنفسه إبراهيم بن أمحد

هـ، على خمتصر ابـن  953تعليق حممد بن حممد بن عبد الرمحن احلطاب، املتوىف سنة -2
  .)1236(احلاجب
أمحد بن إدريس أبو العباس، مجع بني العلم والدين، وكان على طريقة السلف الصاحل، -3

فرأيته رجال مهيبا عاملا وقورا، رجل حج واجتمعت به يف مكة : أخذ عن مجاعة، قال ابن فرحون
كانـت وفاتـه بعـد السـتني وسـبعمائة      . )1237(له تعليق على بيوع اآلجال من ابن احلاجب

  .)1238(وله شرح كامل على ابن احلاجب: ، ومل أحتقق من تاريخ وفاته، قلت)هـ760(
ـ -4 ن القاضي بدر الدين حممد بن حيىي القرايف، لقبه بدر الدين، جده ألمه القاضي حممد ب

عبد الكرمي الدمريي الشيخ العالمة املتصف بالفضائل الفهامة، واحد دهره ورئـيس العلمـاء يف   
  ...عصره

شرح على املختصر وحاشية على القاموس وتعليق على ابن احلاجب وذيل : له تآليف، منها
... على الديباج، فيه نيف وثالمثائة شخص وفهرسة، وشرح املوطأ وشرح التهذيب وغري ذلـك 

  .)1239(هـ1008 سنة تويف

                                                           
  .9728: تعليق على خمتصر ابن احلاجب للثعاليب، رقمه باخلزانة احلسنية) 1235(
  .41: كشف النقاب احلاجب، ص) 1236(
  .د3928: ، رقمه باخلزانة العامة447طبقات املالكية ملؤلف جمهول، ورقة ) 1237(
  .447: نفسه، ورقة) 1238(
  .288: ص انظر بقية ترمجته يف شجرة النور،) 1239(
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  دراسة نموذجين من مختصر ابن الحاجب: الفرع السادس

  كتاب جامع األمهات البن احلاجب.  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  من املياه: النموذج األول

قال الفقيه اإلمام العالمة مجال الدين مفيت املسلمني أبو عمرو عثمان بن عمر، ابن أيب بكر، 
  :ردي املالكي رمحه اهللا تعاىل مبنه وكرمه وفضلهاملشهور بابن احلاجب الك

مبـا ال   )1241(ويلحق به املـتغري . )1240(املطلق طهور، وهو الباقي على خلقته: املياه أقسام

ينفك عنه غالبا كالتراب والزرنيخ اجلاري هو عليهما، والطحلب واملكث، واملتغري باـاورة أو  

 )1243(الفـرق بـني  : ثالثها )1242(ور، ويف امللحبالدهن كذلك، ومثله التراب املطروح على املشه

  .لغريه )1244(املعدين واملسخن بالنار واملشمس

ووقـع البـن   . مثلـه :ما خولط ومل يتغري، فالكثري طهور باتفاق والقليل بطـاهر  : الثاين

واملستعمل يف . )1247(تقدير موافق صفة املاء خمالفا نظر )1246(غري طهور يف كيفية )1245(القابسي

ال بـأس  : ال خري فيه، وقال يف مثل حيـاض الـدواب  : كره للخالف، وقالاحلدث طهور، و
                                                           

اختلفت عبارات األصحاب يف تعريف املطلق، هل هو الباقي على أصل خلقته ومل خيالطه شـيء،  ) 1240(
ومن مث يكون أخص من الطهور، وهذه طريقة ابن شاس وابن احلاجب؟ أم هو الذي مل يتغري أحد أوصافه 

هور، وهذه طريقة عبد الوهاب مبا ال ينفك عنه غالبا مما ليس بقراره إال متولد عنه، أي املطلق مرادف للط
  ).1/45: انظر مواهب اجلليل للحطاب. (وابن عسكر

إذا تغري املاء بشيء طرح فيه، كان املطروح من جنس ما هو من قرار املاء كالتراب، فاملشـهور أن  ) 1241(
  ).1/57: مواهب اجلليل. (ذلك أسبابه الطهورية

. ى ثالثة أقوال، رجح ابن يـونس أنـه يسـلبه   امللح اختلف العلماء هل سلب الطهورية للماء عل) 1242(
  ).1/58: مواهب اجلليل(

  .30: جامع األمهات البن احلاجب، حققه وعلق عليه أبو عبد الرمحن األخضر األخضري، ص) 1243(
: مواهـب اجلليـل  . (املعىن أن املاء املشمس هو املسخن بالشمس ال يكره استعماله يف الطهـارة ) 1244(

1/79.(  
هو أبو احلسن علي بن حممد بن خلف املعافري، املعـروف بـأيب احلسـن، تـويف     : ابن القابسي) 1245(

  ).199: الديباج، ص. (هـ403
  .يف تقدير: يف نسخة اخلزانة احلسنية) 1246(
انظر . (هل سلب الطهورية لو كان باقيا يف أوصافه: ما ظهر القول به إن حصل الشك يف املخالط) 1247(

  ).1/66: مواهب اجلليل
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، أصبغ غري طهور وقيل مشكوك فيتوضأ به ويتيمم لصالة واحدة، والقليـل بنجاسـة   )1248(به

  . وقيل جنس وفيها يف مثل جباض الدواب أفسدها. )1249(مكروه

حمل على النجاسة يتيمم ويتركه، فإن توضأ به وصلى أعاد يف الوقت، ف: وقال ابن القاسم

مشكوك فيه فيتوضأ بـه مث يتـيمم لصـالة    : وقيل. للتيمم وعلى الكراهة للوقت وعلم التناقض

. لصالتني فهو أحدث بعد فعلهما لصالة واحدة على القولني )1250(يتيمم مث يتوضأ: وقيل. واحدة

  .)1251(واجلاري كالكثري إذا كان اموع كثريا، واجلارية ال انفكاك هلا

  .)1252( ...ا خولط فتغري لونه أو طعمه أو رحبه فحكمه كمتغريم: الثالث

من خالل ما سبق، يتضح أن كتاب جامع األمهات البن احلاجب يتضمن جمموعـة مـن   

األقوال الفقهية املالكية، وحيتاج الباحث  لدراسة منوذج من هذا الكتاب إىل وسائل تساعده على 

  . ذلك

  :بد من ج طريقة واضحة وهي كما يأيتولندخل أغوار مضامني النصوص السابقة ال

   مضمون النص-1

من خالل ما سبق، نرى أن ابن احلاجب تضمن كتابه يف أقسام املياه وحتدث عن أنـواع  

الشوائب اليت تطرأ على املياه، وأورد مناذج خمتلفة تقع على املياه اجلارية، وحاول أن يبني الوجـه  

قد تطرأ على املياه إىل أقسام ثالثة، فصل كل نـوع  الشرعي يف ذلك؛ حيث قسم الشوائب اليت 

  . من أنواع ذلك

وبذلك تظهر مكانة الرجل يف الفقه املالكي؛ حيث تضمن هذا النمـوذج مسـألة امليـاه    

واستفاض القول يف ذلك؛ فكل من أمعن النظر يف ذلك سيالحظ أن ابن احلاجب يلتصق بالنص، 

                                                           
: اإلكليـل : املواق. (ستعمل طهور، ولكن يكره استعماله مع غريه، هذا هو املشهور يف املذهباملاء امل) 1248(

1/66.(  
  .هذا هو املشهور يف املذهب) 1249(
  .31: جامع األمهات، ص) 1250(
  .73-1/72: انظر مواهب اجلليل للحطاب) 1251(
  .32: جامع األمهات، ص) 1252(
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ل بأقوال كبار الفقهاء املالكية كابن القاسـم وأشـهب   وال يبالغ يف األقوال الفقهية؛ فهو يستد

وأصبغ وغريهم، ويالحظ يف النص السابق أنه يأيت باملشهور والراجح، وال يسـتدل بـاألقوال   

  .وكثريا ما يستعمل التضعيف يف املسألة اخلالفية يف الفقه؛ حبيث ال حيسم القول يف ذلك. الضعيفة

ذكرها يف املياه فسيخرج بتصور مقنع عما ذكـره  وعلى أي فإن من أستقرأ النصوص اليت 

كما فصل القول يف . املؤلف؛ حبيث ذكر أنواعا كثرية من املتغريات اليت تطرأ حدثا متغريا يف املاء

املياه اليت تتعرض للنجاسة مفضال كتب ذلك إن مل يوجد غريه أو استعمال التيمم بدل ذلـك يف  

  .احلاالت اليت ذكرها هناك

  صأسلوب الن-2

يعترب ابن احلاجب من الفقهاء املالكية الذين هلم إملام بليغ باللغة العربية، وانعكس ذلك على 

مجيع مؤلفاته، ويتضح ذلك جليا يف النص السابق؛ حيث يتميز بأسلوب سلس معرب عما يف نفسه 

دون تكلف أو تنميق أو حشو أو إطناب، وأسلوبه متبع يف النص السابق؛ حبيث يتبـع املسـألة   

بالشرح املفصل دون تعقيد يف بعض العبارات ودون جمانبة األلفاظ الصعبة والتراكيب املعقـدة؛  

  .فهو ينهمك يف الشرح وال ميل القارئ بتتبع شرحه إىل النهاية

وأما من حيث التراكيب والتعابري، فأهم ما مييز النص السابق السهولة وتبسـيط العبـارة،   

ويف هذا اإلطار ال ميكـن أن  . ف يتميز مبصطلحاته املشهورةوعرض املسائل الفقهية بأسلوب لطي

إذا »: يفهم من مل يطلع على مصطلحات ابن احلاجب يف كتبه، يقول ابن فرحون يف هذا الصدد

ذكر املؤلف املشهور فمراده املشهور من القولني أو األقوال كقوله يف باب احليض وأكثره مخسة 

شهور أربعة أقوال فمراده باملشهور منها كقولـه يف املسـح   عشر على املشهور، مث ذكر مقابل امل

  .)1253( «...على اخلفني وال حتديد على املشهور

قد يكون يف املسألة قوالن مشهور وغريه، فيذكر املؤلف منها غري املشهور ويسكت عـن  

  .)1254( ...املشهور

                                                           
  .76: كشف النقاب احلاجب، ص) 1253(
  .78-77: نفسه، ص) 1254(
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قد يصـدر   "...وعلى اإلخراج مشهورها"قد يشهر املؤلف غري املشهور لقوله يف الزكاة 

املؤلف بظاهر املدونة مث يذكر مذهب العراقيني فيوهم بذلك أن ظاهر املدونة الذي صدر به هـو  

  .)1255( «...املشهور وليس كذلك

وعلى املشـهور  : من قاعدة املؤلف أنه إذا أطلق يف املسألة قولني البن القاسم وأشهب، مث قال

  ...فال حيتاج فيه إىل استشهاد فاملشهور منها قول ابن القاسم، وهذا غالب اصطالحه،

ومن قاعدته أيضا أنه إذا كان يف املسألة قوالن البن القاسم وأشهب، وقول ابن القاسم يف 

  .)1256( ...املدونة فإنه يقدمه على قول أشهب

  طريقة ابن احلاجب يف االختصار-3

ـ » )1258(البالغة غاية التحقيق واإلجادة )1257(صنف ابن احلاجب التصانيف املفيدة ت رزق

، ويقصد )1260(؛ فكل تصانيفه يف اية احلسن واإلفادة)1259(«كتبه القبول التام جلزالتها وحسنها

أن األمهات الفقهية مثل املدونة وخمتصراا وغري ذلك مـن  " اجلامع بني األمهات"ذه التسمية 

وهو  )1261(الكتب املؤلفة يف الفقه املالكي قد مجعها يف خمتصره، ويعرف الكتاب باملختصر الفرعي

املختصر الذائع الصيت الشهري الذي نسخ ما تقدمه، وشغل دورا مهما، وأقبل عليه الناس شـرقا  

  .)1262( ...وغربا، حفظا وشرحا

ملا كنت مشغوال بوضع كتايب هذا، كنت أمجع األمهات، مث أمجع : قال مؤلفه عن الكتاب

 )1263(...ب حـىت كمـل  ما اشتملت عليه تلك األمهات يف كالم موجز، مث أضعه يف هذا الكتا

                                                           
  .79: كشف النقاب احلاجب، ص) 1255(
  .84: نفسه، ص) 1256(
  .116-115: الديباج ص) 1257(
  .167: شجرة النور، ص) 1258(
  .23/266: سري أعالم النبالء) 1259(
  .192-188: الديباج ص) 1260(
  .167: شجرة النور، ص) 1261(
  .4/270: الفكر السامي) 1262(
  .164-163: اإلفادات واإلشادات، ص) 1263(
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خلص فيه طرق أهل ) 60000( )1264(واختصره من ستني ديوانا وفيه ست وستون ألف مسألة

  .)1265( «املذهب يف كل باب وتعديد أقواهلم يف كل مسألة، فجاء كالربنامج للمذهب

وطريقة ابن احلاجب يف االختصار مدحها غاية املدح بعض املتقدمني، وخاصة ابن دقيـق  

يف مدح هذا الكتاب يف أول شرحه له، وكان قد شرع يف شرحه على طريقـة  العيد الذي بالغ 

حسنة من البسط واإليضاح والتنقيح، وخالف املذهب واللغة والعربية واألصول، فلـو مت هـذا   

الشرح لبلغ به املالكية غاية املأمول، ومما ذكره يف مدح هذا الكتاب حسـب مـا أورده ابـن    

عجاب، ودعا قصي اإلجادة، فكان اـاب، وراض عصـي   هذا كتاب أتى بعجب ال»: فرحون

املراد فأزال مشاسته واجناب، وأبدى ما حقه أن يبالغ يف استحسانه، وتشكر نفحـات خـاطره   

ونفثات لسانه، فإنه رمحه اهللا تعاىل تيسرت له البالغة، فتفيأ ظلها الظليل، وتفجرت لـه ينـابيع   

ى، فخفف احلمل الثقيل، وقام بوظيفـة اإلجيـاز،   احلكمة فكان خاطره ببطن املسيل وقرب املرم

  . )1266(«فناداه لسان اإلنصاف ما على احملسنني من سبيل

ويف تصـوري إن  . وأرى أن النص نقله عن ابن دقيق العيد كما متت اإلشارة إىل ذلـك 

الكتاب يعترب قمة بالغة يف االختصار، حبيث ضم قواعد املذهب بأسلوب خمتصر مهذب لطيف، ال 

  .فيه وال تعقيد، وال أي شيء من هذا القبيل إطناب

وملا جاء كتابه إىل املغرب آخر املائة السابعة، عكف عليه الكثري من طلبة املغرب، وخصوصـا  

ومنهم انتقل إىل سائر األمصار املغربية وطلبة الفقه باملغرب هلذا العهد ... وانتشر بقطر جباية... جباية

صحيحا أن الذي أدى إىل تنافس الناس يف املختصر ... وليس. )1267( ...يتداولون قراءاته ويتدارسونه

                                                           
  .149: ، توشيح الديباج، ص167: شجرة النور، ص) 1264(
  .245: املقدمة البن خلدون، ص) 1265(
  .190: الديباج، ص) 1266(
  .245: مقدمة ابن خلدون، ص) 1267(

دار الكتب الوطنية بتـونس حتـت رقـم    : توجد باملختصر منه عدة نسخ خطية يف املكتبات العامة، منها
. 10737و 9949و 8078و 4730واخلزانة امللكية بالرباط حتت رقـم  . 1529، ورقم 17791

ويقوم بتحقيق هذا الكتاب األستاذ فرج شعبنا لنيل دكتوراه احللقة الثالثة يف الفقه والسياسة الشرعية بكلية 
فهرس خمطوطـات  . (كما توجد نسخ أخرى يف خزانة القرويني. الزيتونة للشريعة وأصول الدين بتونس
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طريقته يف التأليف احملبوكـة بأسـلوب   : احلاجيب هو جمرد اختصاره وإمنا وجود أسباب أخرى، منها

  .)1268( «.. منطقي يف تقرير املسألة ومجعه األمهات مجعا صحيحا

  ع.خ.د 887مه النموذج الثاين من خمتصر ابن احلاجب يف كتاب الطالق، رق

الطالق على ضربني بعوض من الزوجة أو غريها ويسـمى خلعـا   : قال املصنف رمحه اهللا

وحكمه البينونة؛ فلو وقع النص على رجعته ببذل فبائن على املشهور، وعكسه لفظ اخللع من غري 

بـل  : قالبذل ثالثها ثالث، وفيها سئل عن املطلِّق طالق اخللع أواحدة بائنة، أو رجعية أم البتة ف

البتة ألنه بائن وال يكون بائنا إال خبلع أو اإلنصاف فيها فيمن طلق وأعطى أكثر الرواة رجعيـة،  

: وقال أشـهب لـه  . أراه خلعا بطلقة بائنة: ولو أعطته ماال يف العدة على أال رجعة فقال مالك

  .الرجعة ويرد ماهلا، وقال ابن وهب تبني باألوىل

ا مسلما مكلفا أو وليا لصغر وغريه زائدة فيه، خبـالف  أن يكون زوج: وشروط املوجِب

ويف خلع السفيه قـوالن،  . وخبالف السيد يف العبد على املشهور فيها. السفيه البالغ ولو كان أبا

  .وخلع واملريض نافذ

شرطه أهلية التزام املال، فيلزم يف األجنيب واملال عليه، فإن وكلته فلوكيل الشراء وال : القابل

، وال يضمنه السيد مبجـرد اإلذن،  )1269(األمة والسفيه والصغري، ويقع الطالق ويرد املال يلزم يف

يف الصغرية يبين مبا ينفذ إن كان يصاحل به مثلها، وصـلح األب عـن اـربة    : وقال ابن القاسم

بالصداق كله نافذ خبالف املوصى على املشهور، وعن السفيه قوالن وصلح املريضة ال ميضي إال 

در مرياثه؛ ففي تغيري يوم املوت أو يوم اخللع قوالن، وفائدته الرجـوع لـه وعليـه، وال    على ق

فيها خلع املثل؛ فلو خالعتـه لظلمـه أو ضـرره، فلـها     : ميضي مطلقا، وقيل: يتوارثان، وقيل

                                                                                                                                                                          
  ).3/239و 1/391: القرويني

  .112: ، ص41: ية املعاصرة، العددجملة البحوث الفقه) 1268(
  ).324: الديباج ص. (وقد نقل ابن دقيق العيد أنه احتوى على أربعني ألف مسألة

وجاء فيه أن ابن احلاجب اختصر يف جـامع األمهـات التهـذيب    ): 2/398(وجاء يف الفكر السامي 
  .اجلواهر الثمينة البن شاس وقد تقدم ما يراه بعض العلماء من أن جامع األمهات خمتصر لعقد. للرباذعي

  .887: ، رقمه باخلزانة العامة49خمتصر ابن احلاجب، ورقة ) 1269(
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استرجاعه، وينفذ الطالق وتقبل شهادة السماع، وإن شهد واحدا وامرأتان بالضـرر حلفـت   

ى مال، وجيوز أن تعطيه على إمساكها أو يعطيه على األثرة وال إمث عليه بعد واسترجعت، ألنه عل

  .رضاها بشيء أو بغري شيء

  .ملكية الزوج، فال يصح خلع البائنة واملرتدة، وشبهها خبالف الرجعية: شرطه: املُعوض

أو شرطه أن يكون متموال، ويغتفر الغرر واجلهالة كعبد آبق أو غري موصـوف،  : املعوض

معني غائب، أو نفقة محل إن كان، أو جنني على مشهورها خبالف الصداق، وال جيـوز حبـرام   

وكذلك على أن خترج من املسكن أو على أن تسلفه، أو تعجل له دينـا  ... كحمر وشبهه اتفاقا

مطلقا، أو يعجل هلا ما ال جيب قبوله، وأما لو عجل ما جيب قبوله فقد طلق وأعطى، وكـذلك  

  . خر ديناعلى أن تؤ

وخرج اللخمي خلع املثل من خلع املريضة، ولو خالعها على حالل وحرام سقط احلـرام،  

ويزيدها ألف درهـم جـاز   . ولو خالعها مبال إىل أجل جمهول كان حاال، ولو خالعها على عبد

خبالف النكاح، فإن كان مساويا لأللف أو أقل فكما لو خالعها جمانا أو ضالع وأعطى؛ فإن كان 

  . ا ردت الزيادة وكان له نصفهألف

وكان له منه ما أراد على األقل بتقوميه بعد وجدانه، وإال فال شيء له، ولـو  : وقال حممد

  . خالعها على ما يف يدها فوجدت فارغا أو كالفراغ؛ ففي لزوم الطالق قوالن

مل تكن فلو وجد فيها متمول لزمه، ولو خالعها على عبد فاستحق لزمه ويرجع بقيمته، فإن 

هلا فيه شبهة ففي لزوم الطالق فريجع بقيمته قوالن، ولو خالعها على دراهم إرثه إياها فوجـدها  

  . زيوفا فله البدل كالبيع

وإن خالعها على أن ال تسكن هلا فإن أراد كراء املسكن وهو لغريه لزم، وإن كان له ومسـى  

ى أن يكون الولد غريه لزم، إال أن يكون الكراء لزم، وإن كان على أن خترج مل يلزم، ولو خالعها عل

يف موضع خياف عليه، ولو خالعها على أن ترضع ولده وتنفق عليه حولني وحتضنه صح، فإن أضاف 

  . ال تسقط، وصوب: إليه نفقة مدة أخرى عليه أوعلى نفسه سقطت وقال املخزومي

فإن عجـزت عليـه    وعلى املشهور لو ماتت األم قبله ففي ماهلا، فلو مات الطفل فقوالن،
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ويتبعها، ولو خالعها على أن تسقط حضانتها، فاملشهور تسقط، إال أن خياف عليه وتنفق إليه أو 

ال تسقط بناء على أنه حق هلا أو للولد ونفقة  اآلبق والشـارد  : وقيل. إىل غريه كما لو أسقطته

  . على الزوج ما مل يشترطه، ويف نفقة مثرة مل يبد صالحها قوالن

ني فساد النكاح إمجاعا رد ما أخذه، ويف املختلف فيه قوالن، فإن تبني به عيب خيار ولو تب

رد ما أخذه على املشهور ومضى اخللع، ولو قال خالعها مبائة فنقص، مل يقع طالق، ولو قالتـه  

  . فزاد وقع، والزيادة على الوكيل

تنازعـا يف أصـل   قال خالعها فنقص عن املثل حلف أنه أراد خلع املثل، وإذا  )1270(ولو

  . العوض حلفت وبانت بقوله

يتحالفان وتعود زوجة، ويف جنسه وقدره حلفت وبانت، ولو تنازعـا يف  : وقال عبد امللك

وقت موت غائب خولع عليه، فإن ثبت أنه بعده فال عهدة، خبالف البيع، ولو ثبت موت اآلبـق  

  .هقبله بال عهدة ألنه عليه دخل، إال أن تكون علمت فعليها قيمت

وهو كالبيع يف اإلجياب والقبول، إال أن يقع معلقا منهما، فال حيتاج إىل القبـول  : الصيغة

: مىت أعطيتين ألفا فأنت طالق، أو مىت طلقتين فلِك ألف، ومثـل : ناجزا، أو ليس له الرجوع مثل

  . نإن أعطيتين ألفا خالعتِك إن فهم االلتزام لزم، وإن فهم الوعد ودخلت يف شيء بسببه فقوال

إن : إن أعطيتين ما أخالعِك به مل يلزم بالتافه ويلزم باملثل على األصح، ولو قـال : ولو قال

إن أعطيتين مهد الثوب املروزي فإذا هو مروي، لزم ولو : أعطيتين عبدا لزم مبسمى عبد، ولو قال

ي على الشاذ إن خالعتِك فأنِت طالق ثالثا مث خالعها فاملنصوص يرد ما أخذه، وأجزأه اللخم: قال

إن بعتك فأنت حر وتبني ثالثا، فإن مل يقيد فطلقتان، وأجزأه اللخمي على اخلالف فيمن اتبـع  

  . اخللع طالقا

قبلت واحدة على ثالثة مل يقع، ولو قبلت واحدة : طلقت ثالثا على ألف فقالت: ولو قال

لعكس وقع واسـتحق  طلقين ثالثا على ألف فقال طلقتِك واحدة أو با: بألف وقعت، ولو قالت

ذلك على املنصوص فيهما، ألن مقصودها حصل، وإذا أقر بالطالق واختلفا فيما وقع به اخللع أو 
                                                           

  .ق807: ، رقمه باخلزانة العامة50: خمتصر ابن احلاجب الفقهي، ورقة) 1270(
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  .)1271(يف وقوعه جمانا فالقول قوهلا مع  ميينها

والطالق السين أن يطلقها يف طهر مل جيامعها فيه واحدة أو هي غري معتدة على املشـهور،  

ويف املميـزة  . غرية واليائسة واملستحاضة غري املميزة إال يف العددوالبدعي خالفه؛ فال بدعة يف الص

  . قوالن

غري معلل، وعلى املشهور جيوز طالق غري املدخول ا : وعلل احليض لتطويل العدة، وقيل

ال، ألنه برضاها فيتخرج عليه جواز طالقها برضاها : واحلامل يف حيضتها واخللع كالطالق، وقيل

جنيب ،وإذا وقع يف حيض أو نفاس ابتداء أو حنثا، أجرب على الرجعـة مـا  ومنعه يف اختالع األ

بقـي من العـدة شـيء، وقال أشهـب ما مل تطهر من الثانية، فإن أىب أجبــره احلـاكم   

باألدب، فإن أىب ارجتـع احلاكـم عليـه وله وصفـها بذلك على األصح، كما يتوارثان بعـد  

  . مدة العــدة

ا حىت تطهر مث حتيض مث تطهر ، فإن طلـق يف الطهـر األول أو يف   واملستحب أن ميسكه

طهـر جامع فيه أو قبل أن تغتسل من احليض أو ما يقوم مقامه مل جيرب والقول قوهلا أا حائض، 

أنت طالق للسنة، طلقت مكاا وال جيـرب ألـا طلقـت يف    : وال تكشف، وإذا قال للحائض

  ...احليض

  وقصدأهل وحمل : أركان الطالق

مسلم مكلف، فال ينفذ طالق الكافرة إن أسلمت وكانت موقوفة وال الصيب : ولفظ األهل

. )1272(املطبق به كـانون اتفاقـا إال يف الصـالة   : وقال الباجي. وال انون، خبالف السكران

  .)1273(وطالق املريض وإقراره به كالصحيح يف أحكامه

اب املطبوع من جامع األمهات البـن  من خالل ما سبق، يتضح أن النموذج األول من كت

ويبدو أن االختصار عند . احلاجب والنموذج الثاين من كتاب املخطوط املذكور سابقا ال خيتلفان

                                                           
  .نفسه) 1271(
  .ق807: ، رقمه باخلزانة العامة50: خمتصر ابن احلاجب الفقهي، ورقة) 1272(
  .50: نفسه، ورقة) 1273(
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ابن احلاجب سلك منهجا خاصا به وهو اإلجياز وعدم إيراد األلغاز الفقهية، فضال عن البسـاطة  

  .تصرهوالسهولة يف األسلوب، ومل يبلغ االختصار مبلغه بظهور خم

وأعتقـد أن خمتصره هذا يأيت يف املقدمة، حبيث مل يالحظ عليه العلماء التعقيد والركاكـة  

يف األسلوب، بل كل من قرأ كتبه يشهد له بتضلعه يف العلوم الشرعية، ولعل خري شـاهد علـى   

 ذلك النموذجان اللذان سقنامها هلذا الغرض، ليعلم أن االختصار ال يلح بابه كل من هب وذب،

بل البد ملن حيسن السباحة فيه ألنه حبر ال ساحل له؛ فكـل من ال حيسن السباحة فإنه يتعـرض  

لألمواج القاذفة به إىل ساحله، لذا ال غرابة أن جند حسن الصناعة عند ابن احلاجب فالرجل عامل 

بأسـلوبه   بارع متفنن يف اللغة العربية ال يستعمل الكلمة إال يف موضعها، وقد أر علماء اللغـة

  ..الرنان؛ فكل ما قلت يف الرجل ال أدعي أنين استوفيته حقه، ولعل كتبه شاهدة على ذلك

وإذا كان األمر كذلك يف القرن السادس اهلجري، ما هي أوضاع املختصرات يف القـرن  

السابع اهلجري؟ وما هي أثر التحوالت اليت عرفتها املختصرات الفقهية يف ظل ظهور عدد غـري  

  املختصرات السابقة؟ وأخريا ما هي املميزات اليت طرأت على هذه املختصرات؟ قليل من

  .تلك أسئلة سيجيب عنها الفصل املوايل

  

  

 

  

  

  الفصل الثالث
  أثر التحوالت في المختصرات الفقهية المالكية

  

  

  متهيد
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 ال خيفى على أحد أن التحوالت اليت طرأت على الفقه املالكي، وخاصة منذ القرن السابع

أحدثت أثرا كبريا يف املؤلفات الفقهية املالكية؛ ذلك أن أثر هذه املختصرات كبري علـى الفقـه   

املالكي؛ حيث اتسم هذا االختصار بالتنقيح والتنظيم والتهذيب، وأحدث ذلك عند علماء املالكية 

ليـل، ويف  منهجا اختصاريا اتبعوه يف خمتصرام يف القرن السابع اهلجري، وهو رد الكثري إىل الق

، وبلفظ آخر أكثر دقة اختصر الكالم، إذا أتى باملعاين الكثرية يف األلفاظ )1274(القليل معىن الكثري

  . )1275(القليلة من غري إخالل باملعىن

وهو منهج اتبعه علماء املالكية يف خمتصرام يف هـذا الـدور، إال أن بعضـهم بـالغ يف     

عة يف كلمات وتعبريات موجزة جدا تصـل  االختصار حىت أصبح الكتاب يضم مادة علمية واس

أحيانا إىل مستوى اإللغاز مما حيتاج إىل شرح وحاشية؛ فكتاب جامع األمهات البن احلاجب إجياز 

ملادة علمية واسعة ال تقل عن املادة املستوعبة يف كتاب عقد اجلواهر الثمينة البن شاس، خاصة إذا 

بن احلاجب اختصار لكتاب عقد اجلواهر، وهو أمر سلمنا مبا يراه البعض من أن جامع األمهات ال

  . كما مر بنا )1276(ال يعترف به ابن احلاجب

وإذا كان هلذا الدور أثر كبري على املختصرات فإن الدور الذي يليه بلغ فيـه تـأثري   
مل يكن االختصار بدعة »: املختصرات ذروته، يقول الشيخ اخلضري رمحه اهللا يف هذا الصدد

  . ور، بل كان موجودا يف الدور الرابعمن بدع هذا الد
فإن تالميذ األئمة قد اختصروا كالمهم وحنوا يف هذا االختصار حنو حذف مـا ال تكثـر   

احلاجة إليه من املسائل وترتيب ما أماله األئمة غري مرتب، وسار على أثرهم يف ذلـك فطاحـل   

غريبة وهي االجتهاد يف مجع الكثري أما يف أواخر هذا الدور فإن االختصار اجته إىل وجهة . العلماء

من املسائل يف القليل من األلفاظ، وملا كانت السليقة العربية ضعيفة حتول الكالم إىل مـا يشـبه   

  .)1277(«األلغاز
                                                           

  .1/24: هب اجلليلموا) 1274(
  .1/34: اخلرشي على خمتصر خليل) 1275(
  .21: ، ص41: جملة البحوث الفقهية املعاصرة، عدد) 1276(
  .269: تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري، ص) 1277(
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ويستفاد من هذا النص أن سبب حتول الكالم إىل ما يشبه األلغاز هـو السـليقة العربيـة    

مت يف ظهور املختصرات، فضال عن تأثري ذلك الضعيفة، وهو ما كان من بني األسباب اليت أسه

يف الساحة الثقافية، والسيما عندما بلغ االختصار أوجه بظهور خمتصر خليل، والذي اختصر فيـه  

  . كتاب ابن احلاجب

وتوالت على خمتصر خليل الشروح واحلواشي، بل واملختصرات حىت أضحت مؤلفـات  »

ا حذا ببعض العلماء املؤرخني للفقـه اإلسـالمي إىل   الفقه النظري ال تكاد تتجاوز هذه الدائرة مم

  .)1278(«اعتبار هذا املنهج من أسباب هرم الفقه املالكي

قد ال يتجاوز الباحث الصواب أن تبين الرأي القائل بأن هذه التآليف منط من أمناط التقنني؛ 

، وأقوال تلغى، ذلك أا خمتصرات حمررة على طريقة االكتفاء بأقوال تثبت من الراجحة املشهورة

وهي اليت ضعفها النظر يف الدور املاضي باعتبار أسانيدها واعتبار مداركها، أو باعتبار قلة وفائها 

باملصلحة اليت تستدعيها مقتضيات األحوال، وهو النهج الذي يطلق عليه فضيلة الشيخ ابن عاشور 

  .)1279(تقنينا

  

ما عرفته من حتوالت وتغريات جذرية وما دمنا بصدد تأثري املختصرات على الفقه املالكي و

من قبل الشيخ خليل، فإنه ليس من العدالة أن ننسى أحد فطاحل علماء املالكية الذين جتسد فيهم 

، الذي ألف تآليف عجيبة ومصنفات غريبـة،  )1280(أثر هذا االختصار، ويتعلق األمر بابن عرفة

وأحباثه الرشيقة وحدوده الدقيقة، وما فيه  منها تأليفه الفقهي مل يسبق به يف حتقيقه وذيبه ومجعه،

، )1282(، أفاد فيه وأبدع)1281(من معجزات أحباثه املبتكرة، وفوائده اليت هي يف كل أوراقه منشرة

مجع فيه ما مل جيمع يف غريه، أقبل الناس على حتصيله شرقا وغربا، ما وضع يف اإلسـالم مثلـه،   

                                                           
  .404-2/398: الفكر السامي) 1278(
  .21: ، ص41: جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد) 1279(
  .سبقت ترمجته) 1280(
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ملكملة، والتنبيه على املواضيع املشكلة، وتعريـف  لضبطه فيه املذهب، مسائل وأقواال مع الزيادة ا

، احملرر اإلتقان شغل دورا مهما بعد ظهور، درسه بنفسـه يف بلـده ويف   )1283(احلقائق الشرعية

إال أنه اختصر كثريا وسلك فيه اصطالحا خاصـا بـه،   ... املشرق ملا حج، وطريقته فيه معروفة

لذلك بسط عبارته يف نصفه األخري نوعـا  و... السيما يف نصفه األول، صعب على الناس فهمه

  .)1284( «ما

فروع املذهب موشحا باملناقشات النفيسة البن احلاجب وشرحه لشيخه ابن »ضم املختصر 

عبد السالم، بنقول أهل املذهب مصدرا مجيع األبواب باحلدود البديعة اليت يقف فحول العلمـاء  

  .)1285( «...عند دقائقها

يفك رموزها ويفهـم إشـاراا، وهـي يف غايـة الضـبط      واملربز من فقهاء الزمان من 

، معينة على حتصيل الفرعيات، حمصلة حلقائق الفقهيات، ألن رسـومه قواعـد   )1286(واإلحكام

ومن مث، كانت حدوده هي املعتمدة يف أوائل الكتب الفقهيـة يف األكثـر   . )1287(مذهبية كليات

  .)1288(«...ومنعاالغالب، ملا ظهر من حتريرها وانطباقها على الباب مجعا 

ألنـه مل  ... عمدة من أراد التوسع... من أكرب املوسوعات يف الفقه املالكي... فمختصره»

  .)1289( «...يشذ عنه إال ما خيرج عن الطاقة البشرية

  ...كانت طريقة ابن عرفة يف تدريس القصد إىل توحيد املسائل، وابتكار النظائر واألحباث

ه، وخرج بالفقه عن نطاق االلتزام الذي ضرب عليـه  وعلى هذا املنهج صار يف خدمة الفق

مبتابعة طريقة خمتصر ابن احلاجب مث خمتصر خليل الذي طلع من مصر يف حياة ابن عرفة، فكانت 

                                                           
  .3/34: أزهار الرياض) 1283(
  .4/286: الفكر السامي) 1284(
  .253: توشيح الديباج، ص) 1285(
  .52: ، ص41: جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد) 1286(
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طريقة ابن عرفة الفقهية مجع األنظار ومقارنتها واالستخالص منها على أسلوب الدراسة العلميـة  

  . استخدام عامة األدوات الثقافية املؤسسة على املنطق واألصول املشاركة يف

وقد أخرج على هذه الطريقة تأليفه العجيب املختصر الفقهي الذي ألفـه يف اثـين عشـر    

وحبث فيه األنظار املهجورة واألقوال املتروكة منذ القرن السادس ووضعها مع األقـوال  ... عاما

على بساط واحد مـن النقـد   املصطلح بني الفقهاء على األخذ ا، تشهريا وترجيحا واختيارا، 

والتحقيق واملقارنة واالستدالل والكشف عما ارتبطت به تلك األقوال من اعتبـارات باقيـة أو   

زائلة، وما ارتبط به اختيارها، وتشهريها من اعتبار لظروف واقعية أو أعمال ألصول نظرية قـد  

ذلك معىن حتقيق املنـاط  يكون وجه ذلك االختيار قائما ومقبوال، وقد يكون زائال وحمل نظر، و

زيادة على ما امتاز به هذا املختصر من حسن سبك املسائل، ومتانة مجعهـا وبراعـة تفريعهـا    

  . وتقنينها

ومن مزية ضبط احلقائق الشرعية بالتعريف والتحديد مبا كان فيه ابن عرفة نسيج وحـده  

ا والسيما يف تعاريف األبواب حبيث إن الصناعة التأليفية ومنهج الدراسة قد بلغا يف الفقه ذروم

واحلقائق ومتييز مواهب العقود، وهو ما أصلح فيه ابن عرفة عمدة على اإلطالق عند أهل املشارق 

واملغارب، فما من تأليف كلي أو حبث فقهي يف القرون السابقة وما بعدمها يأخذ يف سبط بـاب  

 ...ابن عرفـة لتلـك احلقيقـة   من أبواب الفقه أال وهو معتمد قبل كل شيء على إيراد تعريف 

)1290(.  

من خالل سردنا لألثر يف النموذجني السابقني، ومها خمتصر خليل وخمتصر ابن عرفة، يتبني 

أن األثر واضح متام الوضوح يف األول من حيث االختصار الصائر يف بعض األحيان إىل األلغـاز  

حىت هذه الفئة وجدت صعوبات شىت والتعقيد كأنه مل يؤلف إال لفئة معينة ذات الثقافة العالية، و

يف حني ظهر األثر يف الثاين من حيث خروج الفقه إىل اإلطار النظري مع براعـة  . يف فك ألغازها

  . تفريعها وتفنينها

ومن خالل هذه الصورة تبني لنا أن املختصرات، ابتداء من القرن السابع وما يليه، عرفـت  
                                                           

  .53: ، ص41: جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد) 1290(
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لفقه مل خيرج عن اإلطار املعهود، حبيث ظلـت الكتـب   حتوال كبريا يف مجيع حمتوياا، غري أن ا

املعتمدة هي هي، ويف مقدمتها األمهات والدواوين، وتظل أساس املذهب وجوهر تطور آرائـه  

واجتهاداته؛ فاملصادر الكربى لكبار شيوخ املذهب يف املشرق واملغرب هي اليت تعتمد يف الدرس 

ام أيب عبد اهللا حممد القصار يف احلث على التمسـك  والفتوى إىل أوائل هذا القرن ينسب إىل اإلم

توضأ بالرسالة وصلى باجلالب وصام بـالتلقني، وزكـى بـابن    »: بالكتب املعتربة يف وقته قوله

  .)1291( «احلاجب وحج خبليل واقض باملدونة

فالفقه املالكي من لدن اإلمام إىل ما بعد عصره بقرون حىت القرن الثامن الذي ألـف فيـه   

مل خيرج عن مبادئه، وهي من مبادئ فقه مالك وإن كان مما جاء بـه خليـل   ... صرهخليل خمت

خالفا ملا يذهب إليه البعض من أن وجهه قد تغري، وكما مل يتغري يف القرن السابع، فكذلك مـا  

  … بعده إىل القرون املوالية؛ حيث ضعفت العناية بالفقه

فكـان  … ا وزع يف األمهات ببسطوإمنا قصارى ما وقع هو إثراؤه ومجعه بصورة تلم م

توسع علماء املالكية املتـأخرين يف  »، مث )1292(عمل املتأخرين هو مل املتفرق والتنسيق بني مسائله

األخذ مببدإ ما جرى به العمل، بل إن العمل أصبح مصدرا رمسيا للقضاء، لذلك نـرى املغاربـة   

  .)1293(«ك سبب انتشاره وتنوعهأكثروا منه وأقبلوا عليه وتنافسوا يف األخذ به حىت كان ذل

وكان لتطبيق قاعدة ما جيري به العمل دور إجيايب يف تطور آراء املذهب وترجيحاتـه  »…

مراعاة ملصلحة عامة، وخاصة معايشة حلاجة اتمعات املختلفة وأعرافها والفروق االجتماعيـة  

  .بينها

ن له تأثري سـليب علـى   على أن التوسع يف تطبيق هذه القاعدة، وخباصة العمل احمللي، كا

وحدة تطبيق املذهب واستقرار آرائه، وأوجد تباينا ملحوظا يف ترجيحاته اليت كانـت ختتلـف   

باختالف املدن أحيانا، ناهيك عن األقاليم، هذا اجلانب السليب وغريه حذا بـبعض العلمـاء إىل   

                                                           
  .2/172: ندوة اإلمام مالك) 1291(
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  .)1294(الوقوف موقف الناقد من تطبيق املبدإ، ويرى أنه كان من موجبات هرم الفقه

إال أنه بالرغم من بعض السقطات اليت بدت يف هذا اللون من التشريع، وعلى الرغم مـن  

االنتقادات اليت وجهت إليه واملعارضة اليت لقيها الفقهاء املسترسلون مع العمل من لدن بعضـهم  

اآلخر، فإن هذا اللون من التشريع الذي اهتدى إليه الفقهاء هو عمل جليل وجمهـود يف ميـدان   

لتشريع كبري؛ إذ برهن الفقهاء بذلك على ام قادرون على جماة املستجدات واملشكالت الواقعة ا

أو املتوقعة، وأعطوا بذلك احللول للنوازل والقضايا اليت مل يرد فيها نص صريح أو ضمين، وأثبتوا 

الفقه املالكي  كما دللوا على أن. بذلك أم قادرون على مالحقة التطور البشري والتغيري الزماين

قابل دائما للتطور ملرونته، وقوة قابليته لالستمرار والبقاء واستيعابه لكل ما جيـد علـى سـاحة    

  .)1295(…«املعامالت

يكاد أكثر ما ألف بعد خمتصر خليل، إن مل يكن شرحا له، أو حاشية عليه، أو اختصارا، ال 

ة، وميليه املنهج الذي اتبعـه خليـل يف   خيرج عنه إال يف القليل مما تتطلبه قواعد املذهب الترجيحي

خمتصره وهو منهج دقيق يف حترير املعتمد للفتوى، دقة تتسم بالتواضع والورع واحلـرص علـى   

التأكد مما يرجحه، ولذا ترك الباب مفتوحا ملن يأيت بعده من العلماء ليدلوا بـدلوهم، ويضـربوا   

مالك يف ضوء القواعد والضوابط الـيت  بسهمهم يف حتقيق الراجح املعتمد من األقوال يف مذهب 

  .حررها علماء املالكية، وحرصوا على متابعة تطبيقها وعلى رأسها قاعدة ما جيري به العمل

وعموما، فإن التأثري الفقهي ظهر بتأثر مؤلفات العلماء املصريني بترجيحات وآراء علمـاء  

؛ حيث اعتمد فيه علـى آراء  املغرب، وظهر ذلك األثر واضحا يف كتاب الشرح الكبري للدسوقي

العلماء املصريني وحتريرام، كالعدوي واألمري جنبا إىل جنب، مع آراء وحتريرات الشيخ البنـاين  

على حاشية الزرقاين مازجا بذلك بني املنهجني املصري واملغريب اللذين سلكهما علماء املالكية يف 

  .)1296(ابه بلغة السالكحتريرهم لكتب األجاهرة، وصار على منهجه الصاوي يف كت
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يف حني ظهر تأثر علماء املغرب باالجتاهات املصرية الترجيحية، باعتماد كتـب الـدردير   

 -مؤلفات علماء املالكية املصـريني -ورغم اإلقبال عليها »: والدسوقي، يقول الشيخ ابن عاشور

ـ   يه، مثل الشيخ حممد الدسوقي الذي عظمت شهرة دروسه وأسانيده وكتبه، واعتمـدت حواش

والسيما حاشيته على الشرح الدرديري على املختصر اخلليلي الذي اعتمدها فقهاء الزيتونـة يف  

  .)1297(«...الدروس والفتاوي واألحكام، وعلقوا عليها، وجاذبوا مؤلفها حبوثه ونقوله، وحتقيقاته

 إىل غري ذلك من األثر الذي أحدثته املختصرات يف الكتب الفقهية، والذي انتشر أثرهـا ال 

على الصعيدين املغريب واملصري، بل فقد أحدث أثرا كبريا يف املؤلفات املالكية؛ حيث بلغ األثـر  

  .ذروته

  

  

وهكذا ميكن القول بأن االختصار وأثره قد جتاوز حده املعقول خالل عصر ابن احلاجـب  

ـ  ده والشيخ خليل ومن جاء بعدمها، وأصبح الناظر يف هذه املختصرات ال يستطيع إدراك ما قص

املختصر، ووقع تضارب يف اآلراء، واختالف وجهات نظر الفقهاء كل حبسب ما تيسر له مـن  

فهم مراد املختصر، فكان عصر الشروح واحلواشي، وضاع بذلك القصد الذي ألجلـه حـدث   

، وهو مجع األسفار يف سفر واحد، وتقريب املسافة، وختفيف املشاق، وتكـثري  )1298(االختصار

فانعكس األمر؛ إذ كثرت املشاق يف فتح األغالق، وضاع الزمن من غري مثن  العلم وتقليل الزمن،

  .)1299(كما قال احلجوي

وال أريد أن أبرز يف هذا االجتاه ما أبرزه البحث يف إجيابيات وسلبيات املختصر بقدر 
ما أهدف إىل إبراز أن أثر هذه املختصرات كان سببا من أسباب ركود الفقه املالكي ولـو  

بالقصرية، والسيما عندما انساق أصحاب الشروح واحلواشي وراء املختصرات  ملدة ليست
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 .فتوقفت عجلة الفقه عن السري إىل اإلمام
 

  

  

  الفصل الرابع
  أثر التحوالت في المختصرات الفقهية المالكية

  

  

  متهيد

ال خيفى على أحد أن التحوالت اليت طرأت على الفقه املالكي، وخاصة منذ القرن السابع 

دثت أثرا كبريا يف املؤلفات الفقهية املالكية؛ ذلك أن أثر هذه املختصرات كبري علـى الفقـه   أح

املالكي؛ حيث اتسم هذا االختصار بالتنقيح والتنظيم والتهذيب، وأحدث ذلك عند علماء املالكية 

، ويف منهجا اختصاريا اتبعوه يف خمتصرام يف القرن السابع اهلجري، وهو رد الكثري إىل القليـل 

، وبلفظ آخر أكثر دقة اختصر الكالم، إذا أتى باملعاين الكثرية يف األلفاظ )1300(القليل معىن الكثري

  . )1301(القليلة من غري إخالل باملعىن

وهو منهج اتبعه علماء املالكية يف خمتصرام يف هـذا الـدور، إال أن بعضـهم بـالغ يف     

يف كلمات وتعبريات موجزة جدا تصـل  االختصار حىت أصبح الكتاب يضم مادة علمية واسعة 

أحيانا إىل مستوى اإللغاز مما حيتاج إىل شرح وحاشية؛ فكتاب جامع األمهات البن احلاجب إجياز 

ملادة علمية واسعة ال تقل عن املادة املستوعبة يف كتاب عقد اجلواهر الثمينة البن شاس، خاصة إذا 

احلاجب اختصار لكتاب عقد اجلواهر، وهو أمر  سلمنا مبا يراه البعض من أن جامع األمهات البن
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  . كما مر بنا )1302(ال يعترف به ابن احلاجب

وإذا كان هلذا الدور أثر كبري على املختصرات فإن الدور الذي يليه بلغ فيـه تـأثري   
مل يكن االختصار ... »: املختصرات ذروته، يقول الشيخ اخلضري رمحه اهللا يف هذا الصدد

  . دور، بل كان موجودا يف الدور الرابعبدعة من بدع هذا ال
فإن تالميذ األئمة قد اختصروا كالمهم وحنوا يف هذا االختصار حنو حذف مـا ال تكثـر   

احلاجة إليه من املسائل وترتيب ما أماله األئمة غري مرتب، وسار على أثرهم يف ذلـك فطاحـل   

غريبة وهي االجتهاد يف مجع الكثري  أما يف أواخر هذا الدور فإن االختصار اجته إىل وجهة. العلماء

من املسائل يف القليل من األلفاظ، وملا كانت السليقة العربية ضعيفة حتول الكالم إىل مـا يشـبه   

  .)1303(«...األلغاز

ويستفاد من هذا النص أن سبب حتول الكالم إىل ما يشبه األلغاز هـو السـليقة العربيـة    

أسهمت يف ظهور املختصرات، فضال عن تأثري ذلك  الضعيفة، وهو ما كان من بني األسباب اليت

يف الساحة الثقافية، والسيما عندما بلغ االختصار أوجه بظهور خمتصر خليل، والذي اختصر فيـه  

  . كتاب ابن احلاجب

وتوالت على خمتصر خليل الشروح واحلواشي، بل واملختصرات حىت أضحت مؤلفات »…

رة مما حذا ببعض العلماء املؤرخني للفقـه اإلسـالمي إىل   الفقه النظري ال تكاد تتجاوز هذه الدائ

  .)1304( «..اعتبار هذا املنهج من أسباب هرم الفقه املالكي

قد ال يتجاوز الباحث الصواب أن تبين الرأي القائل بأن هذه التآليف منط من أمناط التقنني؛ 

املشهورة، وأقوال تلغى، ذلك أا خمتصرات حمررة على طريقة االكتفاء بأقوال تثبت من الراجحة 

وهي اليت ضعفها النظر يف الدور املاضي باعتبار أسانيدها واعتبار مداركها، أو باعتبار قلة وفائها 

باملصلحة اليت تستدعيها مقتضيات األحوال، وهو النهج الذي يطلق عليه فضيلة الشيخ ابن عاشور 
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  .)1305( «..تقنينا

  

قه املالكي وما عرفته من حتوالت وتغريات جذرية وما دمنا بصدد تأثري املختصرات على الف

من قبل الشيخ خليل، فإنه ليس من العدالة أن ننسى أحد فطاحل علماء املالكية الذين جتسد فيهم 

، الذي ألف تآليف عجيبة ومصنفات غريبـة،  )1306(أثر هذا االختصار، ويتعلق األمر بابن عرفة

ذيبه ومجعه، وأحباثه الرشيقة وحدوده الدقيقة، وما فيه منها تأليفه الفقهي مل يسبق به يف حتقيقه و

، )1308(، أفاد فيه وأبدع)1307(من معجزات أحباثه املبتكرة، وفوائده اليت هي يف كل أوراقه منشرة

مجع فيه ما مل جيمع يف غريه، أقبل الناس على حتصيله شرقا وغربا، ما وضع يف اإلسـالم مثلـه،   

مع الزيادة املكملة، والتنبيه على املواضيع املشكلة، وتعريـف  لضبطه فيه املذهب، مسائل وأقواال 

، احملرر اإلتقان شغل دورا مهما بعد ظهور، درسه بنفسـه يف بلـده ويف   )1309(احلقائق الشرعية

إال أنه اختصر كثريا وسلك فيه اصطالحا خاصـا بـه،   ... املشرق ملا حج، وطريقته فيه معروفة

ولذلك بسط عبارته يف نصفه األخري نوعـا  ... اس فهمهالسيما يف نصفه األول، صعب على الن

  .)1310( «...ما

فروع املذهب موشحا باملناقشات النفيسة البن احلاجب وشرحه لشيخه ابن »ضم املختصر 

عبد السالم، بنقول أهل املذهب مصدرا مجيع األبواب باحلدود البديعة اليت يقف فحول العلمـاء  

  .)1311( «...عند دقائقها

قهاء الزمان من يفك رموزها ويفهـم إشـاراا، وهـي يف غايـة الضـبط      واملربز من ف
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، معينة على حتصيل الفرعيات، حمصلة حلقائق الفقهيات، ألن رسـومه قواعـد   )1312(واإلحكام

ومن مث، كانت حدوده هي املعتمدة يف أوائل الكتب الفقهية يف األكثـر  . )1313(..مذهبية كليات

  .)1314(«...ا على الباب مجعا ومنعاالغالب، ملا ظهر من حتريرها وانطباقه

ألنـه مل  ... عمدة من أراد التوسع... من أكرب املوسوعات يف الفقه املالكي... فمختصره

  .)1315( «...يشذ عنه إال ما خيرج عن الطاقة البشرية

  ...كانت طريقة ابن عرفة يف تدريس القصد إىل توحيد املسائل، وابتكار النظائر واألحباث

صار يف خدمة الفقه، وخرج بالفقه عن نطاق االلتزام الذي ضرب عليـه  وعلى هذا املنهج 

مبتابعة طريقة خمتصر ابن احلاجب مث خمتصر خليل الذي طلع من مصر يف حياة ابن عرفة، فكانت 

طريقة ابن عرفة الفقهية مجع األنظار ومقارنتها واالستخالص منها على أسلوب الدراسة العلميـة  

  . صول املشاركة يف استخدام عامة األدوات الثقافيةاملؤسسة على املنطق واأل

وقد أخرج على هذه الطريقة تأليفه العجيب املختصر الفقهي الذي ألفـه يف اثـين عشـر    

وحبث فيه األنظار املهجورة واألقوال املتروكة منذ القرن السادس ووضعها مع األقـوال  ... عاما

رجيحا واختيارا، على بساط واحد مـن النقـد   املصطلح بني الفقهاء على األخذ ا، تشهريا وت

والتحقيق واملقارنة واالستدالل والكشف عما ارتبطت به تلك األقوال من اعتبـارات باقيـة أو   

زائلة، وما ارتبط به اختيارها، وتشهريها من اعتبار لظروف واقعية أو أعمال ألصول نظرية قـد  

ائال وحمل نظر، وذلك معىن حتقيق املنـاط  يكون وجه ذلك االختيار قائما ومقبوال، وقد يكون ز

زيادة على ما امتاز به هذا املختصر من حسن سبك املسائل، ومتانة مجعهـا وبراعـة تفريعهـا    

  . وتقنينها

ومن مزية ضبط احلقائق الشرعية بالتعريف والتحديد مبا كان فيه ابن عرفة نسيج وحـده  

يف الفقه ذروما والسيما يف تعاريف األبواب  حبيث إن الصناعة التأليفية ومنهج الدراسة قد بلغا
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واحلقائق ومتييز مواهب العقود، وهو ما أصلح فيه ابن عرفة عمدة على اإلطالق عند أهل املشارق 

واملغارب، فما من تأليف كلي أو حبث فقهي يف القرون السابقة وما بعدمها يأخذ يف سبط بـاب  

 ...على إيراد تعريف ابن عرفـة لتلـك احلقيقـة   من أبواب الفقه أال وهو معتمد قبل كل شيء 

)1316(.  

من خالل سردنا لألثر يف النموذجني السابقني، ومها خمتصر خليل وخمتصر ابن عرفة، يتبني 

أن األثر واضح متام الوضوح يف األول من حيث االختصار الصائر يف بعض األحيان إىل األلغـاز  

ثقافة العالية، وحىت هذه الفئة وجدت صعوبات شىت والتعقيد كأنه مل يؤلف إال لفئة معينة ذات ال

يف حني ظهر األثر يف الثاين من حيث خروج الفقه إىل اإلطار النظري مع براعـة  . يف فك ألغازها

  . تفريعها وتفنينها

ومن خالل هذه الصورة تبني لنا أن املختصرات، ابتداء من القرن السابع وما يليه، عرفـت  

وياا، غري أن الفقه مل خيرج عن اإلطار املعهود، حبيث ظلـت الكتـب   حتوال كبريا يف مجيع حمت

املعتمدة هي هي، ويف مقدمتها األمهات والدواوين، وتظل أساس املذهب وجوهر تطور آرائـه  

واجتهاداته؛ فاملصادر الكربى لكبار شيوخ املذهب يف املشرق واملغرب هي اليت تعتمد يف الدرس 

رن ينسب إىل اإلمام أيب عبد اهللا حممد القصار يف احلث على التمسـك  والفتوى إىل أوائل هذا الق

توضأ بالرسالة وصلى باجلالب وصام بـالتلقني، وزكـى بـابن    »: بالكتب املعتربة يف وقته قوله

  .)1317( «احلاجب وحج خبليل واقض باملدونة

ألـف فيـه   فالفقه املالكي من لدن اإلمام إىل ما بعد عصره بقرون حىت القرن الثامن الذي 

مل خيرج عن مبادئه، وهي من مبادئ فقه مالك وإن كان مما جاء بـه خليـل   ... خليل خمتصره

خالفا ملا يذهب إليه البعض من أن وجهه قد تغري، وكما مل يتغري يف القرن السابع، فكذلك مـا  

  … بعده إىل القرون املوالية؛ حيث ضعفت العناية بالفقه

فكـان  … مجعه بصورة تلم ما وزع يف األمهات ببسطوإمنا قصارى ما وقع هو إثراؤه و
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توسع علماء املالكية املتأخرين »، مث )1318( …عمل املتأخرين هو مل املتفرق والتنسيق بني مسائله

يف األخذ مببدإ ما جرى به العمل، بل إن العمل أصبح مصدرا رمسيا للقضاء، لذلك نرى املغاربـة  

  .)1319(«ألخذ به حىت كان ذلك سبب انتشاره وتنوعهأكثروا منه وأقبلوا عليه وتنافسوا يف ا

وكان لتطبيق قاعدة ما جيري به العمل دور إجيايب يف تطور آراء املذهب وترجيحاتـه  »…

مراعاة ملصلحة عامة، وخاصة معايشة حلاجة اتمعات املختلفة وأعرافها والفروق االجتماعيـة  

  .بينها

ة العمل احمللي، كان له تأثري سـليب علـى   على أن التوسع يف تطبيق هذه القاعدة، وخباص

وحدة تطبيق املذهب واستقرار آرائه، وأوجد تباينا ملحوظا يف ترجيحاته اليت كانـت ختتلـف   

باختالف املدن أحيانا، ناهيك عن األقاليم، هذا اجلانب السليب وغريه حذا بـبعض العلمـاء إىل   

  .)1320(ن موجبات هرم الفقهالوقوف موقف الناقد من تطبيق املبدإ، ويرى أنه كان م

إال أنه بالرغم من بعض السقطات اليت بدت يف هذا اللون من التشريع، وعلى الرغم مـن  

االنتقادات اليت وجهت إليه واملعارضة اليت لقيها الفقهاء املسترسلون مع العمل من لدن بعضـهم  

وجمهـود يف ميـدان    اآلخر، فإن هذا اللون من التشريع الذي اهتدى إليه الفقهاء هو عمل جليل

التشريع كبري؛ إذ برهن الفقهاء بذلك على ام قادرون على جماة املستجدات واملشكالت الواقعة 

أو املتوقعة، وأعطوا بذلك احللول للنوازل والقضايا اليت مل يرد فيها نص صريح أو ضمين، وأثبتوا 

كما دللوا على أن الفقه املالكي . بذلك أم قادرون على مالحقة التطور البشري والتغيري الزماين

قابل دائما للتطور ملرونته، وقوة قابليته لالستمرار والبقاء واستيعابه لكل ما جيـد علـى سـاحة    

  .)1321(…«املعامالت

يكاد أكثر ما ألف بعد خمتصر خليل، إن مل يكن شرحا له، أو حاشية عليه، أو اختصارا، ال 

عد املذهب الترجيحية، وميليه املنهج الذي اتبعـه خليـل يف   خيرج عنه إال يف القليل مما تتطلبه قوا
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خمتصره وهو منهج دقيق يف حترير املعتمد للفتوى، دقة تتسم بالتواضع والورع واحلـرص علـى   

التأكد مما يرجحه، ولذا ترك الباب مفتوحا ملن يأيت بعده من العلماء ليدلوا بـدلوهم، ويضـربوا   

ن األقوال يف مذهب مالك يف ضوء القواعد والضوابط الـيت  بسهمهم يف حتقيق الراجح املعتمد م

  .حررها علماء املالكية، وحرصوا على متابعة تطبيقها وعلى رأسها قاعدة ما جيري به العمل

وعموما، فإن التأثري الفقهي ظهر بتأثر مؤلفات العلماء املصريني بترجيحات وآراء علمـاء  

شرح الكبري للدسوقي؛ حيث اعتمد فيه علـى آراء  املغرب، وظهر ذلك األثر واضحا يف كتاب ال

العلماء املصريني وحتريرام، كالعدوي واألمري جنبا إىل جنب، مع آراء وحتريرات الشيخ البنـاين  

على حاشية الزرقاين مازجا بذلك بني املنهجني املصري واملغريب اللذين سلكهما علماء املالكية يف 

  .)1322(منهجه الصاوي يف كتابه بلغة السالكحتريرهم لكتب األجاهرة، وصار على 

يف حني ظهر تأثر علماء املغرب باالجتاهات املصرية الترجيحية، باعتماد كتـب الـدردير   

 -مؤلفات علماء املالكية املصـريني -ورغم اإلقبال عليها »: والدسوقي، يقول الشيخ ابن عاشور

كتبه، واعتمـدت حواشـيه،   مثل الشيخ حممد الدسوقي الذي عظمت شهرة دروسه وأسانيده و

والسيما حاشيته على الشرح الدرديري على املختصر اخلليلي الذي اعتمدها فقهاء الزيتونـة يف  

  .)1323(«...الدروس والفتاوي واألحكام، وعلقوا عليها، وجاذبوا مؤلفها حبوثه ونقوله، وحتقيقاته

الذي انتشر أثرهـا ال  إىل غري ذلك من األثر الذي أحدثته املختصرات يف الكتب الفقهية، و

على الصعيدين املغريب واملصري، بل فقد أحدث أثرا كبريا يف املؤلفات املالكية؛ حيث بلغ األثـر  

  .ذروته

وهكذا ميكن القول بأن االختصار وأثره قد جتاوز حده املعقول خالل عصر ابن احلاجـب  

تطيع إدراك ما قصـده  والشيخ خليل ومن جاء بعدمها، وأصبح الناظر يف هذه املختصرات ال يس

املختصر، ووقع تضارب يف اآلراء، واختالف وجهات نظر الفقهاء كل حبسب ما تيسر له مـن  

فهم مراد املختصر، فكان عصر الشروح واحلواشي، وضاع بذلك القصد الذي ألجلـه حـدث   

                                                           
  .مقدمة الشرح الكبري للدسوقي وبلغة السالك ألمحد الصاوي) 1322(
  .132: ، ص41: جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد) 1323(
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، وهو مجع األسفار يف سفر واحد، وتقريب املسافة، وختفيف املشاق، وتكـثري  )1324(االختصار

لم وتقليل الزمن، فانعكس األمر؛ إذ كثرت املشاق يف فتح األغالق، وضاع الزمن من غري مثن الع

  .)1325(كما قال احلجوي

وال أريد أن أبرز يف هذا االجتاه ما أبرزه البحث يف إجيابيات وسلبيات املختصر بقدر 
كي ولـو  ما أهدف إىل إبراز أن أثر هذه املختصرات كان سببا من أسباب ركود الفقه املال

ملدة ليست بالقصرية، والسيما عندما انساق أصحاب الشروح واحلواشي وراء املختصرات 
 .فتوقفت عجلة الفقه عن السري إىل اإلمام

 

  

  الخاتمـة
  

يعترب املذهب املالكي من أهم املذاهب الفقهية اإلسالمية اليت أسهمت إىل حد كبري يف إثراء 
اك جوانب عديدة حتتاج إىل حبث علمي موضـوعي يـنري   الساحة الفقهية اإلسالمية، غري أن هن

اجلوانب املضيئة يف الفقه املالكي، من ذلك املختصرات الفقهية املالكية اليت قيل عنـها الكـثري،   
وتعرضت هذه الظاهرة لالنتقادات الالذعة من قبل الفقهاء وغريهم، غري أن املنصـف البـد أن   

ئل الشائكة، وهو أمر حتريت أن ال أميل إىل أي قـول  يتريث يف إصدار احلكم عن مثل هذه املسا
  .فيه إال بعد التحريات والبحث عن احلقيقة، وهي نتائج تتضمنها هذه اخلامتة

لذا، فالبد أن أتطرق إىل بعض احلقائق والنتائج اليت توصل إليها البحث يف خضـم هـذه   
  :الظاهرة، وتتجلى النتائج اليت توصل إليها البحث فيما يلي

  إيجابيات المختصرات: أوال
                                                           

  .89-88: مباحث يف الفقه املالكي، ص) 1324(
  .4/459: الفكر السامي) 1325(
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البد ملن يبحث عن اإلنصاف والعدالة أن ينصف هؤالء املختصرين الذين قاموا مبجهودات 
جبارة يف املختصرات، وقد حاولت االحتكاك باملؤلفات املختصرة، وخاصة خمتصر ابن احلاجب 

خدموا التـراث  وخمتصر ابن أيب زيد القريواين وذيب املدونة للرباذعي، فلفت نظري أن هؤالء 
الفقهي اإلسالمي خدمة جليلة كما فعل ابن احلاجب يف خمتصره، فهو خمتصر جامع مانع، أسلوبه 
واضح، ال جيد القارئ عنتا يف قراءته، فهو فقه املالكية بأسلوب مبسط خمتصر، ال توجـد فيـه   

  .حثالكلمات الغامضة وال األلغاز املقفلة، وال غري ذلك، فهي حقيقة توصل إليها الب

يف حني جند بعض اهلنات يف خمتصر ابن أيب زيد القريواين وبعض اخللط واألخطاء اللغوية، 
  .ورغم ما قيل فيه فهو خمتصر أسهم يف إثراء الفقه املالكي

  سلبيات المختصرات: ثانيا

إن من تتبع حركة املختصرات سيالحظ أا مرت مبراحل متعددة، وهو حتول اعترف بـه  
لفقه املالكي، إذ من الضروري أن ينعكس ذلك على املختصرات، والسيما أن كل متتبع حلركة ا

حركة املختصرات عرفت قفزة نوعية يراها بعضهم حتوال سلبيا يف املختصرات، والسيما عنـدما  
ظهرت خمتصرات حتمل يف طياا ألغازا واختصارا خمال، وقد ربط بعضهم ظهور هذه الظاهرة منذ 

  . ظهور خمتصر خليلالقرن اهلجري السابع ب

غري أن احلقيقة أن خمتصر خليل خدم خدمة جليلة الفقه املالكي، بدليل أن املؤلف نفسـه  
أشار يف مقدمته إىل أنه ألف هذا الكتاب استجابة ألولئك الذين طلبوا منه أن يؤلـف املشـهور   

صـرات منـذ أن   والراجح يف املذهب املالكي، لذا فالبد من فهم جيد للمراحل اليت قطعتها املخت
ظهرت يف القرن اهلجري الثالث إىل أن عرفت حتوال كبريا يف القرن السابع، وقد أفاض البحث يف 

  .ذلك

  إخراج المختصرات من الجزئيات إلى الكليات: ثالثا

إن من بني النتائج اليت توصل إليها البحث إخراج عدد كثري من جزئيات املختصـرات إىل  
السابق جزئيات ينقلها اخللف عن السلف دون بذل جهـد يف   مباحث ومطالب بعدما كانت يف
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توسيع معانيها، وأسوق هنا أمثلة لتقريب املقصود، فمثال كثريا ما جند عند املختصـرين كلمـة   
حشد معان كثرية يف كالم قليل، يف تعريف املختصرات؛ أو جند مثال مجع ما هو متفرق، أو تقليل 

كله ألغاز، إىل غري ذلك من الكلمات والعبارات اليت تـرد يف  األلفاظ تيسريا للحفظ، أو خمتصرا 
  .هذا الصدد

ولعل من نتائج هذا البحث املتواضع أنه فرع هذه اجلزئيات وتوسع فيها جهد مسـتطاع  
الباحث، ليفتح بذلك بابا على مصراعيه للدارسني والباحثني املهتمني الذين رمبا قد يتوسـعوا يف  

صة وأن العناية والرعاية بالتراث الذي هو مـرياث األجيـال وروح   ذلك أكثر مما هو عليه، خا
  . السلف من أوجب الواجبات على من أتى بعدهم من اخللف

فالتراث هو جتربة لألمة على طول تارخيها، ومثرة احتكاكات ممارسات رجاهلا يف خمتلـف  
مة يربط بعضها ببعض ويشـد  امليادين الثقافية والعلمية، ويعترب تيارا متدفقا مستمرا بني أجيال األ

بعضها بعضا، فهو نتيجة جهاد طويل يف ميدان العلم والفكر على مدى التاريخ البشري، يـربط  
بني سلفه وخلفه، وينقل للناشئ ولألجيال القادمة مثرات قرائح أجدادهم السالفني مـن الفقـه   

ء يف رفوف اخلزائن الوفرية املالكي وخمتصراته، ومن التراث اإلسالمي بصفة عامة احملفوظ واملخبو
  .املنتشرة يف خمتلف أحناء البالد

وهلذا فإن إحياء هذا التراث مهمة واجبة على كل جيل من األجيال من أجل إكمال جتربة 
أسالفهم واحلفاظ على استمرارها وبقائها، وحتقيق دورهم يف محاية مستقبلهم وجعله مسـتقبال  

  .مي الصحيحزاهرا يف العلم واألدب والفقه اإلسال

هذا وإن أهم ما ينبغي االعتناء به من ذلك التراث البحث عن خمتلف املخطوطـات الـيت   
مازالت مبعثرة مستورة يف دهاليز املدارس اإلسالمية العتيقة حىت يقدر هلا أن ترى النور، وتـربز  

الفقـه   للوجود حىت تتم االستفادة منها، ولعل ما قيل يف املختصرات ينطبق على غريها من كتب
املالكي اليت ما زالت يف حاجة إىل حبث دقيق وعميق، وأرجو أن أكون ذا البحث املتواضع قـد  

  .أعطيت صورة تقريبية عن املختصرات الفقهية املالكية

وأود يف هذه اخلامتة أن أركز أساسا على أنه البد من الضوابط الالزمـة واملوضـوعية يف   
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صرات أو غريها لكي جننب قراءة املعىن قبل قـراءة األلفـاظ،   التعامل مع التراث، سواء منه املخت
بل جيب فهم اللفظ فهما صحيحا قبل استخالص املعىن، مث . وقبل فهم داللتها اللغوية يف عصرها

يستخلص املعىن من ذات النص، وال نسقط عليه فهما تأثرنا به من نصوص أخرى للفقيه نفسه أو 
  .من شروح أخرى له

ا املنهج فإنه رمبا يسهل علينا مراد املختصرات واملختصرين، ألن املنـهج ال  وإذا سلكنا هذ
يتعارض مع ضرورة وضع املختصر يف إطاره الزماين واملكاين، كما جيب أال ننظـر إىل ظـاهرة   
الشروح بنظرة سلبية تشري إىل ركود العقل املسلم، بل كانت يف معظمها فرصة إلثـراء الفكـر   

  . ولرفع مستوى احلوار

فالشارحون ما كانوا دعاة آلراء أصحاب املتون، بل كثريا ما رفضوا هلم أقواال وحاوروهم 
حوهلا، ولعل خمتصر خليل يأيت يف مقدمة ما ذكرت، إذ لوال الشروح واحلواشي ما فهم الفقهـاء  
منه شيئا، كما أن املصطلحات الفقهية يف املختصرات قامت بدور أساسي يف فهم املختصـرات،  

ا كانت املصطلحات تعبريا لفظيا خمتصرا يف املفاهيم اليت حتشد وراءهـا، فقـد اختلفـت    ألنه مل
ألفاظها من عصر إىل آخر، حىت ولو كانت تعرب عن املفاهيم نفسـها، أو عن مفاهيم قريبة منها، 
وقد أدى هذا االختالف إىل عزوف كثري من الباحثيـن عن الرجوع إىل كتب تراثية مل يعثروا يف 

سهـا على املصطلحات اليت اعتادوها، ظنـا منهم أا خالية مما يهمهـم االطـالع عليـه    فهار
ودراستـه، وكانـت املصطلحات الفقهيـة عنـد املختصريــن مل تعــرف اختــالفا    

  .كبيـرا، إال أـا أساسية لفهم كل خمتصر على حدة

رة يف البحـث،  إن التحليل املنهجي يوضح تدرج مفهوم املختصرات بأصنافها املذكو
إذًا فالقضية . ولعل هذا التحليل حيمل يف ذاته منهجا يف الفهم وإدراك خصائص املختصرات

أكرب من حتديد يتبع يف الفقه، وأكثر من التحدث بلغة عصرية يف موضـوعات قدميـة، أو   
. افتعال التحديث لتفسريات تارخيية سابقة مقيدة بعصر املختصرات، أو حماولة التوفيق لذلك

فإن أوىل البدايات إلحداث التغيري والنقلة النوعيـة يف حمتويـات املختصـرات ويف كـل     
االجتاهات إمنا تبدأ بإعادة قراءا وفهمها ضمن متاحات الواقع املعاصر دون هدم ما بنـاه  
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  .السابقون األولون يف شرح املختصرات، تلك بعض النتائج اليت تبدو ضرورية يف هذه اخلامتة

بـة املشرف على هذا البحث، ومجيع مـن  كـر فضيلة الدكتور السعيد بوروأخريا، أشك

  .قدموا يل املساعدات حىت أصبح هذا البحث يف صورته احلالية
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  18  36 لئال يؤول  ال يؤول
  18  36 أوائلهم  أوائيهم
  الثالث قبل األخري  37 حيملون  حيلمون
  5  38 الفقرة  الفترة
  األخري  38 روءط  طرو
  12  39 رتبة  رتبه

  14  44 البعد عن  العبد من
  3  46 ومن نتائج ذلك  ومن نتائج ذل

  12  46 ومل يبق  ومل ينب
  5اهلامش   46 القريوان  فريوات
  16  47 لكتب  الكتب
  1  48 قبول  قيود

  18  49 هو الذي  وهو الذي
  1اهلامش   49 دار صادر للكتاب طبعة صادر الكتاب العريب

  1  52 ابن رشد  رشدبن
  3اهلامش   53 بن بكر  نب بكر

  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  5اهلامش   53 اجلندي  النجدي
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  1  57 بعضهم  البعض
  1اهلامش   58 تاريخ التشريع اإلسالمي للخضري تاريخ التشريع للحصري

  2  58 ويبينه للناس، ويف الدورين بينه للناس يف الدورين 
  3اهلامش   58 ماكان إما  كان إمامام

  5اهلامش   58 ابن عبد الكايف  بن عبد الكايف
  قبل األخري 2  60 إذًا إذا

  6  61 ستجيب  سيجيب
  1اهلامش   65 االنتقاء  االنتفاء

  1  67  يف زمان القول خبلق القرآن يف وقت خلق القرآن
  6  67 وأصلوا  واصلوا
  9  67 سريج  سريح
  قبل األخري 2  67 للمذهب  للمذهيب
  8  69 كثريون  ونالكثري
  12  69 املعروف  املعرف
وعدم استطاعته مواجهة مذهبني)تتمة( )حذف سطر.. (…وعدم 

  الشافعي واملالكي ولو يف عقر داره
  األخري  71

  قبل األخري 2  72 جعلت  جعل
  18  73 يقولون إن  يقولون أن
  6  74 بعض الباحثني  البعض

  12  79 خصوصا وأن  وخصوصا أن
  13  79 للمفيت  املفيت

  6  81 وكتب على ابن القاسم وكتب علي ابن القاسم
  4اهلامش   81 العتقي  العتيقي

  17  85 ال تعد كثرة  ال تعد كثرية
  21  85 فكلما قطع  فكما قطع

  6  86 تلغى  تلغي

  دور التطور والتطور
  16  86  والتطور:دور التطور

  17  91 اجلعل السنوي  اجلعل السين
  5  93  يترك األول لآلخر شيئافلم فلم ترك األول لآلخر

:جواب(اختصاصية؛ فغري مستبعد اختصاصية، فغري مستبعد
 ..).…ولكن إذا أحرز

93  6  
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  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  12  93 عليه األمر  عليهم األمر

  5  96 بعضهم  البعض
  4  97 لكثري  للكثري
  15  97 ابن بن

  15  97 يبدأون  يبدءون
  3اهلامش   97 شريعة اإلسالميةال  التشريع اإلسالمي

  16  98 سحنونا  سحنون
  7  99 أخرى  األخرى

  8  99 عند عن
  8  99 فكلما  فكما
  11 100 بعض العلماء  البعض

  15 101 جدا يف  جدا إال يف
  7اهلامش  104 بن ابن
  4 105 أا  بأا

  10 105 الفقه اإلسالمي بصفة عامة، والفقه الفقه اإلسالمي والفقه 
  1اهلامش  108 احلفاظ  حفاظ

  10اهلامش  108  6حتذف ألا سبقت يف اهلامش  ترمجة أمحد بن املعدل
  5اهلامش  112 الدعوة  الدعوى
  13 115 السيما وأن  السيما أن

  2 119 وايل  واىل
  3اهلامش  119 خديج  حديج
  12 121 وهم  وهو
  11 122 غطت  عطت

  7 124 مما  الشيء الذي 
  1امش اهل 126 تذكر  يذكر

  4 127 وعشرين  وعشرون 
 قبل األخري 2السطر  127 كتابه  كتاب

  آخر الصفحة 127 حتذف النقطة  تأليفه. على ما فيها
  2 129 الدراسية  الدارسية
  7 130 ويلخص  وخيلص
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  7 132 وخلفائه  وحلفائه
  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
 قبل األخري 2السطر  133 فيها فيه

مـن هـذا126:ترمجته يف ص هذا البحث من:  ترمجته يف ص
 البحث

  7اهلامش  134

  5اهلامش  134 قريوانيان  مرويان
  3 136 جيرنا إىل أن  جيرنا أن
  4 136 ما هو  ما هي 
  6 137 إفرادا  إفراد
  9 138 أدعى  ادعى

  18 138 املعتمدين  املعتمد من

  قوى
  20 138 قوي

  6 139 قوي  قوى
  5 140 سنني  سنن

  7 140 )بدون كلمة سنني(عشرٍ  عشرِ سنني
معطوف " وفرقوا: "قولهقوله وفرقوا معطوف على اضربوا

  "اضربوا: "على

140 9 -10  

وحقا لقوة صوابا القليل إليه ذهب ما
 خطا وباطال الكثري دليله وما قاله به

ما ذهب إليه قليل صوابا وحقا لقوة
  دليله وما قال به كثري خطأ وباطل

141 17  

  السطر األخري 141 ذفحي  عليه
  4 142 يقضى  يفضى
  13 142 ألنه أنه

ال يستطيع أن يؤصل املسـألة،
ومع هذا فقد أسهمت املـدارس
املالكية يف تطوير الكتب الفقهية،

 .وال أن يقعد هلا قاعدا

ال يستطيع أن يؤصل املسألة، وال أن
يقعد هلا قاعدا، ومـع هـذا فقـد

تطـوير أسهمت املدارس املالكية يف
 .الكتب الفقهية

 قبل األخري واألخري 142

من ناحية أخرى شرف تـأثري
 املدرسة املصرية فتأثرت تأثريا

من ناحية أخرى كان تأثري املدرسة
 املصرية تأثريا

143 13  

  5 145 احلَلَبة  احليلة
  7 145 بطرق  طرق
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  12 145 تالميذه  تلميذه
  16 145 التهذيب  التذهيب
  2اهلامش  146 يةاألمحد  األمحدي

  14 152 وضده اإلطناب  وضد اإلطناب
  3اهلامش  153 مادة خلص:معجم احمليط 2/820: معجم احمليط

  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  4اهلامش  153 مادة هذب:املرجع نفسه 2/979: املرجع نفسه

  16 155 متثل  تتمثل
  11 157 وفيه مثاين عشرة ألف  وفيه مثاين عشر ألف

  5 159 ووقع االحنالل، فلم يعد قع هذا االحنالل مل يعدوو
  3 160 الوصول إىل مبتغاه  الوصول إىل مبتغاها

  1 163 حميي  حمي
  7 164 إن أن

  8 168 وعزا أكسبهم  وعز أكسبهم
  1 169 وندرة  ونذور

  11 169 وأليب عبد اهللا هذا  وأليب عبد هذا
  السطر قبل األخري 169 التيسري  التسيري

  2 170 تآليف  ليفتأ
  5 171 املبحث  الفرع
  6 174 الفتح  الفتخ
  7 174 مصدره  مصدرة
  8 174 أيب أبو

  9 174 وعشرين  وعشني
  7 176 بصفة عامة ويف الفقه  بصفة ويف الفقه
  3 177 وما نصبه الشارع  وما نصه الشارع

  4 177 فيما  فيها
  7 177 املختلف  خمتلف

  12 177 نوال كان الدي  وال كان الذين
  13 178 وال تروى  وال نروى كتبهم

 استقر عنده مذاهبهم أبو حنيفة
  استقر عندهم مذهب أبي حنيفة

179 5 -6  
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  19 179 إىل مشاهدة من قبلهم إىل املشاهدة من قبلهم
  13 180 مهجور تقليده  مهجور تقليد

  17 180 التتار  التتر
  4اهلامش  181 خمتصر  املختصر
  11 187 مصراعيه  مصرعيه

  14 188 أخذت بقول أصحابه  أخذت بقول أصحاب من شئت
  
  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  11 191 آخر  اآلخر
  17 192 طياا  طيتها
  3اهلامش  193 كثرية  كثريا
  17 194 من يف

  9 195 أخذه كثريون  أخذه الكثريون
  10 196 بالرغم من أن  بالرغم أن 
  9 198 ال جيوز، قال  ال جيوز قال

  7 198 وألعطيك صورة  وليعطيك صورة
  21 198 نزح بقدرمها  نزح بقدرها

  9 199 بل يتيمم  بل يتيم
  13 199 أو او

  16 199 ال ينجسه  ال بنجسه
  17 199 طاهر  ظاهر

  7 200 مث تراها بعد ذلك خالية مث تراها بعد ذلك خلوا
  10 200 مع أن الفقه  مع أي الفقه
  10 201 تساءلإىل أن ن  إىل نتساءل

ــور ــث بظه ــرن الثال يف الق
  املختصرات

يف القــرن الثالــث كــان بظهــور
 املختصرات

202 9  

  5 205 أبو عمرو  أبو عمر
  15 206 كثري  الكثري 

  7 207 يف التشنيع  يف التشيع
  12 207 مقتصرا عليها  خمتصرا عليها



  نشأة الفقه ومراحله وتطوره : الباب األول   
  

    19    �شأة الفقه: الفصل األول

  12 209 حتذف  الغري من
  21 210 وحبذف  وحيذف
  السطر األخري 213 التيسري  التسيري

  السطر األخري 214 إىل ما جنحوا إليه  عندما جنحوا إليه
  5 215 الستهجانه  ال الستهجانه

  السطر قبل األخري 216 أخبار  اخبار
  7 218 يتناوهلا  يتناوله
  4 219 تقييدات  تقيدات
  8 224 ورقات  ورفات

  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  16 224 يف  عن

  14 228 ويأيت يف مقدمة هذه النقط هذه النقطة ويأيت يف مقدمة
  14 228 وحبذف ما استغىن عنه وحيذف ما استغىن عنه

  14 228 وحبذف وبسط  وحيذف وبسط
  15 229 حتذف  الغري من

  10 231 اليت يعرب فيها  اليت يعترب فيها
  3 232 أن يتفقهوا  أن يتفقوا
  4 232 تكلفة  كلفة

  11 232 الكتب ظهرتهذه هذه الكتب املدونة ظهرت
  1اهلامش  232 الشريعة  التشريع
  7 233 تكلفة  كلفة

  10 233 "يف"حتذف  يف أقوال
  14 233 والتفريع والترجيح  والتفريع والتجريح
  1اهلامش  233 الشريعة اإلسالمية  التشريع اإلسالمي 
  4 234 تأمله يف غريها  تأوله يف غريها

  16 234 إمنا جييب  إمنا جيب 
  1 236 جيد كثريا  د الكثريحي

  3 236 تكلفة  كلفة
  7 237 "كان"حتذف ملا كان كنت مشتغال
  9 237 إين بعد رمبا أحتاج  إين بعد رمبا احتاج
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  13 237 املبتدئني  املمبتدئني
  17 238 أضعاف  إضعاف

  1 239 "يف"حتذف  يف هذا الفصل
  3 240 عليها  علبها
  2 242 التمييز  التميز
  10 242 مبعان  مبعاين
 قبل األخري 2السطر  244 إذاً إذَا

  6 246 وقد عرف الفقه بدوره  وقد عرف بدوره
  9 246 األلغاز  االلغاز

  2 247 ابن فرحون  بن فرحون
  13 247 وكثري  والكثري

  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  1 248 مهتمة ا  خمتمة ا

  8 248 تشحذ حتذ
  16 249 قاله فاله
  8 251 إذا لقي اخلطيب تكلم لقي اخلطيب وتكلمإذا

  12 251 إذا خرج من بيته  إذا خرج بيته
  4 255 أو املبتدإ  أو املبيدأ
  6 255 مسي  مسى

  6 255 بعضهم  البعض
  21 256 بعضهم  البعض
  11 260 معتدلني  مهتدلني
  12 260 اعتدال  اهتدال

  15 260 املتمسكني  املتمسكن
  10 261 جعله  جعلته
  2اهلامش  262 املراري  املرري
  6 263 بإلقاء  بإلغاء 

  7 263 بعد لقبوهلا  بعد قبوهلا
  1اهلامش  263 علي عبد الواحد  عبد الواحد

  1اهلامش  265 العليا  العيا
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  8 268 أليب عمران  البن عمران
  7 269 أشار عليه  أشار

  14 269 فضاق عليه يوما  فضاق على يوما
  9 270 أدينا  أدنيا

  14 270 يف تلميذي مالك ابن وهب يف تلمذي مالك بن وهب
  1 272 ما لك  مالك

  1 272 أجابك جبوابه  أجبتك جبوابه
  5 272 فأجابه فنسخها  فأجابه فنسخوها

  4 273 ال تبارك  ألتبارك
  3 275 نصوص السماعات  منصوص السماعات

  12 275 على أصوله  على أصوهلم
  11 273 ومذاكرام  ومذكرام

  8 277 أم إن السبب يرجع إىل وإن السبب يرجع إىل 
  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  السطر األخري 278 أو او

  4 279 املستخرجة  املسخرجة
  1 280 املستخرجة  املسترخجة

  16 280 خطأ  حطأ
  4 281 جبمع  جيمع
  12 284 أنه انه

  5 285 وسكون امليم  وسكون اجليم
  6اهلامش  286 ورشجرة الن  وشجرة النور

  11 287 توقيف  توفيق
  2 290 هذا املختصر  هذا املختصرات

  19 299 إذاً إذا
  6 301 على غري ما ذكر  على ما غري ذلك 

  1اهلامش  302 الثانية"انظر"حذف  وانظر انظر
  12 303 وال بعد  وال يعد
  السطر قبل األخري 304 طليطلة  طليلطة

  12 307 عبادة ومعاملة  عبادة معاملة
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  السطر قبل األخري 307 كثريا من الروايات  كثري الروايات
  5 308 خطأ  خطا
  9 308 مكذوبا  كذوبا

  10 308 مل يوافق عليها أصحاا مل يقف على أصحاا 
  12 310 إذاً إذا

  4 312 مسألة) 1200(واألصغر ألف ومائتا مسألة) 200(واألصغر 
  11 314 قال فاله
  14 320 املنورة  املنور
  5 321 ومثانني  ومثاين
  9 321 بترك  يترك
  9 321 عيب  عيبا

  ال يدرى فيها ما زيد فيها مما
  13 321 ال يدرى فيها ما زيد مما

  5 324 اثنيت عشرة  اثنيت عشر
  7- 6 324 اثنيت عشرة  اثنيت عشر

  
  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  11 324 ثالث عشرة  ثالثة عشر 

  3 325 غزير  عزيز
  السطر األخري 325 مسحت  مسعت
  السطر األخري 327 املغاربة  املغارب

  11 329 وميكن القول إن  وميكن القول أن
  18 329 مثانية عشر ألف  مثاين عشرة ألف

  4 330  وذب، وامتألت البالد بتواليفُه وذهب عنه وامتألت تواليفه
  13 330 ومهوا  ومسوا

  السطر األخري 330 الثون ألفوفيه ستة وث وفيه ست وثالثون ألف
  15 332 ألف املتقدمون  ألفت املتقدمون

  4 340 يالحظ غياب  يالحظ عن غياب
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املتاهل وتعددت 
  املشارب واملدارس

  16 341  املناهل واملشارب، وتعددت املدارس

  13 342 كثريون  الكثريون
  6 347 ميهويب  مبهويب

  10 350 :الصنف الثالث  الصنف الثالث
  15 356  وال خالف فيمن وهب ابنته الف فيمن ابنته وال خ

  17 356 اجلواز، ويف املستخرجة املنع اجلواز يف املستخرجة املنع
  1اهلامش  358 أليب عمران  البن عمران

  11 360 ماله بال  حاله
  15 359 واليت منعها  وأما اليت منعها
  2 361 تقع حبكم  تضع حبكم
  3 361 تلك اإلراثة  ذلك اإلراثة

  2اهلامش  363 حسن احملاضرة  حسن احملاصرة
  17 365 إذاً إذا

  5 366 سنه تسع  سنه تسعة
  5 367 سنة اثنتني  سنة اثنني
  18 368 سنة اثنتني  سنة اثنني
  13 367 حىت إن  حىت أن
  1 368 يكىن  بكىن

  4 368 ابن دقيق العيد  بن دقيق العيد 
  13 368 ابن دقيق العيد  بن دقيق العيد

  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  17 368 سنة اثنتني  سنة اثنني

  19 368 بتقي الدين ابن دقيق العيد بتقي الدين دقيق العيد
  السطر األخري 369 سنة ثالث عشر  سنة ثالثة عشر

  13 370 وطاهر غري مطهر  وطاهر عنه مطهر
  3اهلامش  370 تنغملت  تنعملت
  11 371 باخلزانة  باحلزانة
  2اهلامش  371 "ورقة"حتذف  ، ورقةنفسه
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  16 372 هـ805تويف سنة  805تويف سنة 
  6اهلامش  373 شذارت الذهب  شذرات
  11 374 القسطنتيين  القسطنيت
  13 379 سنة اثنتني  سنة اثنني
  السطر قبل األخري 380 تندرج  تتدرج

  4 381 سنة مخس  سنة مخسة
  1 384 املختصرات  ملختصرات

  4 384 احلسن  حسن
  9 386 أخذ  اخذ

  7 388 عجنس  عنجس
  7 388 أسباط  إسباط
  11 388 جرير  حريز
  14 389 املقرب  املغرب

  16 389 وأقرا ألفاظا  وأقرا ألفاظ
  8 390 ال يلحقه أحد  ال يلحق أحدها
  2 391 األندلسيني  األندلسيون

  ريالسطر األخ 392  زياد بن عبد الرمحن امللقب بشبطون  زياد بن شبطون 
  السطر األخري 392 توىل  تويل

  3اهلامش  393 املدرسة  مدرسة
  12 395 اآليت  اآلتى

  17 395 املتأخرة  املتاخرة
  19 396 فقد اتبع هواه  فقد احتج هواه

  20 396 ال يفىت  وال يفىت
  
  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  18 397 جييب عنهما احلديث اآليت جييب احلديث عنهما اآليت

  السطر األخري 399 ضمن  هاضمن
  12 401 احلسن  حسن

  12 402 على وجوب  علي وجوب
  8- 7 404 االشتغال به  االنشغال به
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  8 407 األحناف  اآلحناف
  11 407 منظومة  منطومة
  15 407 منظومة  منطومة

  16 407 املنظومات  املنطومات
  17 407 املنظومات  املنطومات
  16 411 املنظومات  املنطومات

  6 415 تنتظر  رتنظ
 قبل األخري 3السطر  417 إذاً إذا

  10 419 وما هي  ما هي 
  2 423 يف الرد  على الرد 

  3 426 سنة ست ومثانني وثالمثائة  سنة ست ومثانني
  12 426 بزيادة أربعة عشر ألف بزيادة أربع عشرة ألف

  السطر األخري 427 وأعتقد  واعتقد
  5 428 وهذا»  وهذا«

  السطر األخري 430 وتغيري  وتغري
  3 430 إذ ليسا  إذ ليس 
  17 432 العقيقة  العقيقية

  11 433 اهللا اله
  5 436 اليت بفضلها  اليت يفضلها

  7 437 ابن بن
  17 437 بفضلها وبفضل  يفضلها ويفضل

  18 437 انتشر  أنشر
  السطر قبل األخري 437 ليعرب عن  ليعرب على

  15 439 قلت الدنانري أو  قلت والدنانري أو
  21 439 إىل املعز  يف املعز
  السطر األخري 439 ليس فيما دون  فيما دون

  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
فيه(يف عشرين دينارا نصف إخل

  )حذف
يف عشرين دينارا نصف دينار، فعلم أن

:قال. الدينار بعشرة دراهم سنة ماضية
من كانت عنده: وقال مالك بن أنس
يكون وزن التـربدنانري وترب مكسور

  السطر األخري 439
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  .متام عشرين دينارا كانت فيه الزكاة
فيـه.من الدنانري عشـرها إخل

  حذف
من الدنانري ربع عشرها ومـن التـرب

:قال. كذلك، وكذلك الدراهم والترب
من كانت لـه: وقال مالك بن أنس

دنانري وجبت فيها الزكاة، فـأراد أن
نانريخيرج ما وجب عليه من زكاة الد

  .دراهم بقيمتها فال بأس بذلك

  السطر األول 440

  2 440 يغلط هذا العنوان  النموذج الثاين
  8 440 مائتا درهم  مائة درهم

  13 440 يفاد  يقاد
على أن املؤلفين قد هضما هذا العلم  على أن املؤلف

 واستوعباه ومتكنا من
442 5  

  11 443 من أحد قوليه  من أحد قوله
  13 449 نة اثنتنيس  سنة اثنني
   450 8ذيب  ذيب 

  1 451 سنة اثنتني  سنة اثنتني
  9 451 على سبعة وثالثني  على سبع وثالثني

  12 451 وصحبه  وصيحه
  6 452 وصححت رواييت على وصححت على رواييت على

  17 452 وال اثنتني  وال اثنني
  1اهلامش  453 الرباذعي  الربادعي

  السطر األخري 457 عشرة وستمائةسنة اثنيت  سنة اثنا عشر
  11 458 االزدراء  اإلزراء
  11 458 رفض  لفظ

  السطر األخري 458 الكتب اليت أنست  الكتب أنست
 قبل األخري 2السطر  460 فيلزم  فليزم

  7 461 وال يستطيع متلكه، فال زكاة وال يستطيع فال زكاة
  10 466 اإلحكام يف أصول األحكام اإلحكام يف أصول الفقه

  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  5 467 كثريون  الكثريون

  7 468 السول واألمل  السؤل واألمل
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  4 474 فوائد  فوائدا 
  5 474 والتعقيد  والتقعيد

  11 474  أيب عمرو عثمان ابن احلاجب أيب عمرو وعثمان بن احلاجب
  15 475 كما رأينا  ملا رأينا

  14 478 ابن قطرال  بن قطرال
  3 480 أال يرى إال ساعيا يف رى إال ساعيا إال يفأال ي

فإن راجعه تفهمها راجعه تفهما
  ال تعنتا 

  5 480  فإن راجعه راجعه تفهما ال تعنتا

  9 480 عن العاقل ال ينبغي عن العاقل ما ال ينبغي
  6اهلامش  481 تنغملت  تنعملت

  13 483 اجلاري هو عليهما  اجلاري وهو عليها
  3 485 ن حممداب  بن حممد

  17 485 به املتغري  به على املتغري
  9 487 ابن أيب بكر  بن أيب بكر
  7اهلامش  488 تنغملت  تنعملت
  3 490 يبهر  يهرب

  7 490 ابن فرحون  بن فرحون
  7اهلامش  490 ابن دقيق العيد  بن دقيق العيد

  5 491 فكان  فكا
  7 491 من جاء بعده تعرض لشرحه من جاء بعده لشرحه

  2 494 ابن راشد  بن راشد
  6 497 ابن فرحون  بن فرحون

  8 497 ابن دقيق العيد  بن دقيق العيد
  السطر األخري 497 وصلى  وصل

  8 498 اإلشكال  األشكال 
  13 500 إذاً إذا

  2 501 ابن عبد السالم  بن عبد السالم
  السطر األخري 501 قياسه  يف سنه

  6اهلامش  501 األزاريفية  األزرايفية
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  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  7 505 اإلحداد  اإلحدد
  1 506 على يد ابن  على ابن

  7 507 واثنتني ومثانني ورقة  واثنني ومثانني ورقة
  7 508 القضاء، الشهادات  القضاء الشهادات

  2 509 وهو الباقي  والباقي
  7 509 ابن الكعياش  بن الكعياش

  21 509 عام واحد وستني  عام إحدى وستني
  السطر قبل األخري 512 ابن حممد  بن حممد

  12 514 ابن عبد الكرمي  بن عبد الكرمي
  6 515 بطاهر مثله  مثله: بطاهر

  12 518 ستة وستون ألف  ست وستون ألف
  10 519 كثري  الكثري
  12 519 وليس صحيحا  صحيحا… وليس

  14 521 إىل غريه  أن يكون الولد غري
  6 525 بكرعثمان بن أيب  عثمان أيب بكر

  14 527 حنن»  حنن«
  5 529 ستة وتسعني  ستا وتسعني 
  1اهلامش  529 أليب احلسن  البن احلسن
  1 530 ابن أنس  بن أنس

  7 531 إن التبصرة  أن التبصرة
  12 531 إن املؤلف  أن املؤلف

  14 532 من اختيارات  منه اختيارات
  15 536 أبو عمرو  أبو عمر
  2 542 بسط  سبط

ــاجل الب، وصــاموصــلى ب
 بالتلقني، وزكى بابن احلاجب

وصل باجلالب، وصم بالتلقني، وزك
 بابن احلاجب

542 14  

  15 543 أم ام
  قبل األخري 544 بل  بل فقد

  1 545 القول إن  القول بأن
  12 546 حاولت االحتكاك حاولت أن االحتكاك
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  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  8 547 السيما وأن  والسيما أن

  8 547 بعض الباحثني  البعض 
  10 547 بعض الباحثني  البعض 

  5 548 خاصة وأن  وخاصة أن
  2 573 ابن احلاجب  بن احلاجب

  األخري 581 املقرب  املغرب
  17 582 أمحد حممد شاكر:حتقيق  شاكر: حتقيق

  21 583 زين الدين  زيد الدين
  11 585 املرقبة العليا  املراقب 
  14 585 ابن علي  بن علي

  قبل األخري 4 586 ابن احلاجب  بن احلاجب
  األخري 586 والوراقة  والوراق

  2 587 ابن عبد اهللا  بن عبد اهللا 
  15 587 للسيوطي  للسيطي

  16 588 موطأ اإلمام مالك  اإلمام املوطأ
  6 589 عباس،  عباسـ

  16 589 مشس الدين  سخص الدين
  16 590 الشفا  الشفاء

  22 590 امللكابن عبد  بن عبد امللك
  4 592 عبد اهللا  عبد اللن
  7 592 اجلزري  اجلزي
  قبل األخري 595 ابن األثري  بن األثري

  11 597 تاريخ دمشق  التاريخ دمشق
  13 598 اقتضته  أفضته

  20 599 علي حممد البجاوي  حممد البجاوي
  18 601 علل احلديث  العلل احلديث

  1 602 هامشي  هاشي
  4 603 األمحدية  األمحدي

 



  نشأة الفقه ومراحله وتطوره : الباب األول   
  

    30    �شأة الفقه: الفصل األول

  الئحة اخلطإ والصواب
  
  السطر الصفحة الصواب  الخطأ

  ما ساعدني
  13 2 من ساعدين

  9 3 فناقشين  ناقشين
  12 3 أجزل له خالص  أزجي له خالص

  18 6 تلميذه  شيخه
هذا االجتاه؟ باستثناء ما كتبه أحـد )إضافة يف النقطة الثانية(

الباحثني السعوديني، ويتعلـق األمـر
لد بن عبـد اهللا حتـتباألستاذ خا
ــوان ــة: "عن ــدخل إىل دراس امل
، وعدد صفحات هـذه"املختصرات

الدراسة أربعون صفحة كما اطلعت
 .على ذلك من خالل شبكة اإلنترنيت

7 10  

  6 8 باحلديث  بالبحث
  12 8 فروع  مطالب

  16 8 عرفتها املختصرات  عرفت املختصرات
  السطر األخري 9 صرهعناية العلماء مبخت عناية العلماء باملختصرة

  5  10 فروعا  فروع
  9  10 فيمن قلده يف خمتصره فيما قلده يف املختصر

  13  12 وألقوال ملزمة  واألقوال ملزمة
  8  14 وغيرها  وغيرها
  2اهلامش   14 التشريع اإلسالمي  التشريع
  1اهلامش   15 اهلروس  اهلرواس

  1اهلامش   15 الدكتور فاروق محادة  الدكتور محادة
  ما قبل األخري  16 وكان»  وكان
  4  17 إىل إن  إال أن

  3  22 إىل منتصف القرن الرابع وينتصف القرن الرابع
  3اهلامش   22 هـ170  ه170
  11  20 مغلظة  خمتلطة
  9  24 الرعاية  الراعية
  8  24 تذكرة  تذكر
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 3السطر  4اهلامش   24 وزياد  وزيادة
  2  25 وجتنب  ولتجنب

  

  لسطرا الصفحة الصواب  الخطأ
  6  29 إمام املذهب  أمام املذهب

  9  29 إال كلب صيد أو ماشية من اقتىن كلبا إال كلبا صائدا
  7  30 امللوك  امللك
  11  31 فإنشاء  فينشئ

  4  32 اخلضراوات  اخلضروات
  4  32 ابن العريب  بن العريب 

  5  32 ابن املاجشون  بن املاجشون
  10  32 ابن العريب  بن العريب 
  11  32 شرالع  العشور

  12  32 وجتديد  وحتديد النظر
  9  34 على سبيل ااز  على سبيل اإلجياز
  14  34 الثابتة قطعيتها  الثابت قطعيتها

  13  35  مسائل معرفية جتعل الفقيه مؤهال  مسائل معرفية تؤهله
  الثالث قبل األخري  35 بتغيري ما كان  تغيري ما كان

  14  36 تتغري تغر
  18  36 لئال يؤول  ال يؤول
  18  36 أوائلهم  أوائيهم
  الثالث قبل األخري  37 حيملون  حيلمون
  5  38 الفقرة  الفترة
  األخري  38 طروء  طرو
  12  39 رتبة  رتبه

  14  44 البعد عن  العبد من
  3  46 ومن نتائج ذلك  ومن نتائج ذل

  12  46 ومل يبق  ومل ينب
  5اهلامش   46 القريوان  فريوات
  16  47 لكتب  الكتب
  1  48 بولق  قيود
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  18  49 هو الذي  وهو الذي
  1اهلامش   49 دار صادر للكتاب طبعة صادر الكتاب العريب

  1  52 ابن رشد  بن رشد
  3اهلامش   53 بن بكر  نب بكر

  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  5اهلامش   53 اجلندي  النجدي
  1  57 بعضهم  البعض

  1اهلامش   58 ريتاريخ التشريع اإلسالمي للخض تاريخ التشريع للحصري
  2  58 ويبينه للناس، ويف الدورين بينه للناس يف الدورين 

  3اهلامش   58 كان إماما  كان إمامام
  5اهلامش   58 ابن عبد الكايف  بن عبد الكايف

  قبل األخري 2  60 إذًا إذا
  6  61 ستجيب  سيجيب
  1اهلامش   65 االنتقاء  االنتفاء

  1  67  لق القرآنيف زمان القول خب يف وقت خلق القرآن
  6  67 وأصلوا  واصلوا
  9  67 سريج  سريح
  قبل األخري 2  67 للمذهب  للمذهيب
  8  69 كثريون  الكثريون
  12  69 املعروف  املعرف
وعدم استطاعته مواجهة مذهبني)تتمة( )حذف سطر.. (…وعدم 

  الشافعي واملالكي ولو يف عقر داره
  األخري  71

  قبل األخري 2  72 جعلت  جعل
  18  73 يقولون إن  لون أنيقو

  6  74 بعض الباحثني  البعض
  12  79 خصوصا وأن  وخصوصا أن

  13  79 للمفيت  املفيت
  6  81 وكتب على ابن القاسم وكتب علي ابن القاسم

  4اهلامش   81 العتقي  العتيقي
  17  85 ال تعد كثرة  ال تعد كثرية
  21  85 فكلما قطع  فكما قطع
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  6  86 تلغى  تلغي

  والتطوردور التطور 
  16  86  والتطور:دور التطور

  17  91 اجلعل السنوي  اجلعل السين
  5  93  فلم يترك األول لآلخر شيئا فلم ترك األول لآلخر

:جواب(اختصاصية؛ فغري مستبعد اختصاصية، فغري مستبعد
 ..).…ولكن إذا أحرز

93  6  

  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  12  93 عليه األمر  عليهم األمر

  5  96 بعضهم  بعضال
  4  97 لكثري  للكثري
  15  97 ابن بن

  15  97 يبدأون  يبدءون
  3اهلامش   97 الشريعة اإلسالمية  التشريع اإلسالمي

  16  98 سحنونا  سحنون
  7  99 أخرى  األخرى

  8  99 عند عن
  8  99 فكلما  فكما
  11 100 بعض العلماء  البعض

  15 101 جدا يف  جدا إال يف
  7 اهلامش 104 بن ابن
  4 105 أا  بأا

  10 105 الفقه اإلسالمي بصفة عامة، والفقه الفقه اإلسالمي والفقه 
  1اهلامش  108 احلفاظ  حفاظ

  10اهلامش  108  6حتذف ألا سبقت يف اهلامش  ترمجة أمحد بن املعدل
  5اهلامش  112 الدعوة  الدعوى
  13 115 السيما وأن  السيما أن

  2 119 وايل  واىل
  3اهلامش  119 ديجخ  حديج
  12 121 وهم  وهو
  11 122 غطت  عطت
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  7 124 مما  الشيء الذي 
  1اهلامش  126 تذكر  يذكر

  4 127 وعشرين  وعشرون 
 قبل األخري 2السطر  127 كتابه  كتاب

  آخر الصفحة 127 حتذف النقطة  تأليفه. على ما فيها
  2 129 الدراسية  الدارسية
  7 130 ويلخص  وخيلص
  7 132 لفائهوخ  وحلفائه

  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
 قبل األخري 2السطر  133 فيها فيه

مـن هـذا126:ترمجته يف ص من هذا البحث:  ترمجته يف ص
 البحث

  7اهلامش  134

  5اهلامش  134 قريوانيان  مرويان
  3 136 جيرنا إىل أن  جيرنا أن
  4 136 ما هو  ما هي 
  6 137 إفرادا  إفراد
  9 138 أدعى  ادعى

  18 138 املعتمدين  املعتمد من

  قوى
  20 138 قوي

  6 139 قوي  قوى
  5 140 سنني  سنن

  7 140 )بدون كلمة سنني(عشرٍ  عشرِ سنني
معطوف " وفرقوا: "قولهقوله وفرقوا معطوف على اضربوا

  "اضربوا: "على

140 9 -10  

وحقا لقوة صوابا القليل إليه ذهب ما
 خطا وباطال الكثري دليله وما قاله به

ما ذهب إليه قليل صوابا وحقا لقوة
  دليله وما قال به كثري خطأ وباطل

141 17  

  السطر األخري 141 حيذف  عليه
  4 142 يقضى  يفضى
  13 142 ألنه أنه
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ال يستطيع أن يؤصل املسـألة،
ومع هذا فقد أسهمت املـدارس
املالكية يف تطوير الكتب الفقهية،

 .وال أن يقعد هلا قاعدا

ال يستطيع أن يؤصل املسألة، وال أن
يقعد هلا قاعدا، ومـع هـذا فقـد
أسهمت املدارس املالكية يف تطـوير

 .الكتب الفقهية

 قبل األخري واألخري 142

من ناحية أخرى شرف تـأثري
 املدرسة املصرية فتأثرت تأثريا

من ناحية أخرى كان تأثري املدرسة
 املصرية تأثريا

143 13  

  5 145 لَبةاحلَ  احليلة
  7 145 بطرق  طرق
  12 145 تالميذه  تلميذه
  16 145 التهذيب  التذهيب
  2اهلامش  146 األمحدية  األمحدي

  14 152 وضده اإلطناب  وضد اإلطناب
  3اهلامش  153 مادة خلص:معجم احمليط 2/820: معجم احمليط

  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  4اهلامش  153 ادة هذبم:املرجع نفسه 2/979: املرجع نفسه

  16 155 متثل  تتمثل
  11 157 وفيه مثاين عشرة ألف  وفيه مثاين عشر ألف

  5 159 ووقع االحنالل، فلم يعد ووقع هذا االحنالل مل يعد
  3 160 الوصول إىل مبتغاه  الوصول إىل مبتغاها

  1 163 حميي  حمي
  7 164 إن أن

  8 168 وعزا أكسبهم  وعز أكسبهم
  1 169 ةوندر  ونذور

  11 169 وأليب عبد اهللا هذا  وأليب عبد هذا
  السطر قبل األخري 169 التيسري  التسيري
  2 170 تآليف  تأليف
  5 171 املبحث  الفرع
  6 174 الفتح  الفتخ
  7 174 مصدره  مصدرة
  8 174 أيب أبو

  9 174 وعشرين  وعشني
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  7 176 بصفة عامة ويف الفقه  بصفة ويف الفقه
  3 177 وما نصبه الشارع  وما نصه الشارع

  4 177 فيما  فيها
  7 177 املختلف  خمتلف

  12 177 وال كان الدين  وال كان الذين
  13 178 وال تروى  وال نروى كتبهم

 استقر عنده مذاهبهم أبو حنيفة
  استقر عندهم مذهب أبي حنيفة

179 5 -6  

  19 179 إىل مشاهدة من قبلهم إىل املشاهدة من قبلهم
  13 180 مهجور تقليده  ليدمهجور تق

  17 180 التتار  التتر
  4اهلامش  181 خمتصر  املختصر
  11 187 مصراعيه  مصرعيه

  14 188 أخذت بقول أصحابه  أخذت بقول أصحاب من شئت
  
  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  11 191 آخر  اآلخر
  17 192 طياا  طيتها
  3اهلامش  193 كثرية  كثريا
  17 194 من يف
  9 195 أخذه كثريون  خذه الكثريونأ

  10 196 بالرغم من أن  بالرغم أن 
  9 198 ال جيوز، قال  ال جيوز قال

  7 198 وألعطيك صورة  وليعطيك صورة
  21 198 نزح بقدرمها  نزح بقدرها

  9 199 بل يتيمم  بل يتيم
  13 199 أو او

  16 199 ال ينجسه  ال بنجسه
  17 199 طاهر  ظاهر

  7 200 مث تراها بعد ذلك خالية ذلك خلوامث تراها بعد 
  10 200 مع أن الفقه  مع أي الفقه
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  10 201 إىل أن نتساءل  إىل نتساءل
ــور ــث بظه ــرن الثال يف الق

  املختصرات
يف القــرن الثالــث كــان بظهــور

 املختصرات
202 9  

  5 205 أبو عمرو  أبو عمر
  15 206 كثري  الكثري 

  7 207 يف التشنيع  يف التشيع
  12 207 مقتصرا عليها  را عليهاخمتص

  12 209 حتذف  الغري من
  21 210 وحبذف  وحيذف
  السطر األخري 213 التيسري  التسيري

  السطر األخري 214 إىل ما جنحوا إليه  عندما جنحوا إليه
  5 215 الستهجانه  ال الستهجانه

  السطر قبل األخري 216 أخبار  اخبار
  7 218 يتناوهلا  يتناوله
  4 219 قييداتت  تقيدات
  8 224 ورقات  ورفات

  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  16 224 يف  عن

  14 228 ويأيت يف مقدمة هذه النقط ويأيت يف مقدمة هذه النقطة
  14 228 وحبذف ما استغىن عنه وحيذف ما استغىن عنه

  14 228 وحبذف وبسط  وحيذف وبسط
  15 229 حتذف  الغري من

  10 231 يعرب فيهااليت  اليت يعترب فيها
  3 232 أن يتفقهوا  أن يتفقوا
  4 232 تكلفة  كلفة

  11 232 هذه الكتب ظهرت هذه الكتب املدونة ظهرت
  1اهلامش  232 الشريعة  التشريع
  7 233 تكلفة  كلفة

  10 233 "يف"حتذف  يف أقوال
  14 233 والتفريع والترجيح  والتفريع والتجريح
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  1اهلامش  233 إلسالميةالشريعة ا  التشريع اإلسالمي 
  4 234 تأمله يف غريها  تأوله يف غريها

  16 234 إمنا جييب  إمنا جيب 
  1 236 جيد كثريا  حيد الكثري

  3 236 تكلفة  كلفة
  7 237 "كان"حتذف ملا كان كنت مشتغال
  9 237 إين بعد رمبا أحتاج  إين بعد رمبا احتاج

  13 237 املبتدئني  املمبتدئني
  17 238 أضعاف  إضعاف

  1 239 "يف"حتذف  يف هذا الفصل
  3 240 عليها  علبها
  2 242 التمييز  التميز
  10 242 مبعان  مبعاين
 قبل األخري 2السطر  244 إذاً إذَا

  6 246 وقد عرف الفقه بدوره  وقد عرف بدوره
  9 246 األلغاز  االلغاز

  2 247 ابن فرحون  بن فرحون
  13 247 وكثري  والكثري

  

  السطر الصفحة الصواب  خطأال
  1 248 مهتمة ا  خمتمة ا

  8 248 تشحذ حتذ
  16 249 قاله فاله

  8 251 إذا لقي اخلطيب تكلم إذا لقي اخلطيب وتكلم
  12 251 إذا خرج من بيته  إذا خرج بيته

  4 255 أو املبتدإ  أو املبيدأ
  6 255 مسي  مسى

  6 255 بعضهم  البعض
  21 256 بعضهم  البعض
  11 260 معتدلني  تدلنيمه

  12 260 اعتدال  اهتدال
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  15 260 املتمسكني  املتمسكن
  10 261 جعله  جعلته
  2اهلامش  262 املراري  املرري
  6 263 بإلقاء  بإلغاء 

  7 263 بعد لقبوهلا  بعد قبوهلا
  1اهلامش  263 علي عبد الواحد  عبد الواحد

  1اهلامش  265 العليا  العيا
  8 268 مرانأليب ع  البن عمران

  7 269 أشار عليه  أشار
  14 269 فضاق عليه يوما  فضاق على يوما

  9 270 أدينا  أدنيا
  14 270 يف تلميذي مالك ابن وهب يف تلمذي مالك بن وهب

  1 272 ما لك  مالك
  1 272 أجابك جبوابه  أجبتك جبوابه

  5 272 فأجابه فنسخها  فأجابه فنسخوها
  4 273 ال تبارك  ألتبارك

  3 275 نصوص السماعات  صوص السماعاتمن
  12 275 على أصوله  على أصوهلم
  11 273 ومذاكرام  ومذكرام

  8 277 أم إن السبب يرجع إىل وإن السبب يرجع إىل 
  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  السطر األخري 278 أو او

  4 279 املستخرجة  املسخرجة
  1 280 املستخرجة  املسترخجة

  16 280 خطأ  حطأ
  4 281 جبمع  جيمع
  12 284 أنه انه

  5 285 وسكون امليم  وسكون اجليم
  6اهلامش  286 شجرة النور  وشجرة النور

  11 287 توقيف  توفيق
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  2 290 هذا املختصر  هذا املختصرات
  19 299 إذاً إذا

  6 301 على غري ما ذكر  على ما غري ذلك 
  1اهلامش  302 الثانية"انظر"حذف  وانظر انظر
  12 303 وال بعد  وال يعد
  السطر قبل األخري 304 طليطلة  طليلطة

  12 307 عبادة ومعاملة  عبادة معاملة
  السطر قبل األخري 307 كثريا من الروايات  كثري الروايات

  5 308 خطأ  خطا
  9 308 مكذوبا  كذوبا

  10 308 مل يوافق عليها أصحاا مل يقف على أصحاا 
  12 310 إذاً إذا
  4 312 مسألة) 1200(واألصغر ألف ومائتا مسألة) 200(األصغر و
  11 314 قال فاله
  14 320 املنورة  املنور
  5 321 ومثانني  ومثاين
  9 321 بترك  يترك
  9 321 عيب  عيبا

  ال يدرى فيها ما زيد فيها مما
  13 321 ال يدرى فيها ما زيد مما

  5 324 اثنيت عشرة  اثنيت عشر
  7- 6 324 ثنيت عشرةا  اثنيت عشر

  
  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  11 324 ثالث عشرة  ثالثة عشر 

  3 325 غزير  عزيز
  السطر األخري 325 مسحت  مسعت
  السطر األخري 327 املغاربة  املغارب

  11 329 وميكن القول إن  وميكن القول أن
  18 329 مثانية عشر ألف  مثاين عشرة ألف

  4 330  وذب، وامتألت البالد بتواليفُه هوذهب عنه وامتألت تواليف
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  13 330 ومهوا  ومسوا
  السطر األخري 330 وفيه ستة وثالثون ألف وفيه ست وثالثون ألف

  15 332 ألف املتقدمون  ألفت املتقدمون
  4 340 يالحظ غياب  يالحظ عن غياب

املتاهل وتعددت 
  املشارب واملدارس

  16 341  املناهل واملشارب، وتعددت املدارس

  13 342 كثريون  الكثريون
  6 347 ميهويب  مبهويب

  10 350 :الصنف الثالث  الصنف الثالث
  15 356  وال خالف فيمن وهب ابنته وال خالف فيمن ابنته 

  17 356 اجلواز، ويف املستخرجة املنع اجلواز يف املستخرجة املنع
  1اهلامش  358 أليب عمران  البن عمران

  11 360 ماله بال  حاله
  15 359 واليت منعها  وأما اليت منعها
  2 361 تقع حبكم  تضع حبكم
  3 361 تلك اإلراثة  ذلك اإلراثة

  2اهلامش  363 حسن احملاضرة  حسن احملاصرة
  17 365 إذاً إذا

  5 366 سنه تسع  سنه تسعة
  5 367 سنة اثنتني  سنة اثنني
  18 368 سنة اثنتني  سنة اثنني
  13 367 حىت إن  حىت أن
  1 368 يكىن  بكىن

  4 368 ابن دقيق العيد  بن دقيق العيد 
  13 368 ابن دقيق العيد  بن دقيق العيد

  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  17 368 سنة اثنتني  سنة اثنني

  19 368 بتقي الدين ابن دقيق العيد بتقي الدين دقيق العيد
  السطر األخري 369 سنة ثالث عشر  سنة ثالثة عشر
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  13 370 وطاهر غري مطهر  نه مطهروطاهر ع
  3اهلامش  370 تنغملت  تنعملت
  11 371 باخلزانة  باحلزانة

  2اهلامش  371 "ورقة"حتذف  نفسه، ورقة
  16 372 هـ805تويف سنة  805تويف سنة 
  6اهلامش  373 شذارت الذهب  شذرات
  11 374 القسطنتيين  القسطنيت
  13 379 سنة اثنتني  سنة اثنني
  السطر قبل األخري 380 درجتن  تتدرج

  4 381 سنة مخس  سنة مخسة
  1 384 املختصرات  ملختصرات

  4 384 احلسن  حسن
  9 386 أخذ  اخذ

  7 388 عجنس  عنجس
  7 388 أسباط  إسباط
  11 388 جرير  حريز
  14 389 املقرب  املغرب

  16 389 وأقرا ألفاظا  وأقرا ألفاظ
  8 390 ال يلحقه أحد  ال يلحق أحدها

  2 391 األندلسيني  ألندلسيونا
  السطر األخري 392  زياد بن عبد الرمحن امللقب بشبطون  زياد بن شبطون 

  السطر األخري 392 توىل  تويل
  3اهلامش  393 املدرسة  مدرسة
  12 395 اآليت  اآلتى

  17 395 املتأخرة  املتاخرة
  19 396 فقد اتبع هواه  فقد احتج هواه

  20 396 ال يفىت  وال يفىت
  
  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  18 397 جييب عنهما احلديث اآليت جييب احلديث عنهما اآليت
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  السطر األخري 399 ضمن  ضمنها
  12 401 احلسن  حسن

  12 402 على وجوب  علي وجوب
  8- 7 404 االشتغال به  االنشغال به
  8 407 األحناف  اآلحناف
  11 407 منظومة  منطومة
  15 407 منظومة  منطومة

  16 407 املنظومات  املنطومات
  17 407 املنظومات  املنطومات
  16 411 املنظومات  املنطومات

  6 415 تنتظر  تنظر
 قبل األخري 3السطر  417 إذاً إذا

  10 419 وما هي  ما هي 
  2 423 يف الرد  على الرد 

  3 426 سنة ست ومثانني وثالمثائة  سنة ست ومثانني
  12 426 يادة أربعة عشر ألفبز بزيادة أربع عشرة ألف

  السطر األخري 427 وأعتقد  واعتقد
  5 428 وهذا»  وهذا«

  السطر األخري 430 وتغيري  وتغري
  3 430 إذ ليسا  إذ ليس 
  17 432 العقيقة  العقيقية

  11 433 اهللا اله
  5 436 اليت بفضلها  اليت يفضلها

  7 437 ابن بن
  17 437 بفضلها وبفضل  يفضلها ويفضل

  18 437 انتشر  رأنش
  السطر قبل األخري 437 ليعرب عن  ليعرب على

  15 439 قلت الدنانري أو  قلت والدنانري أو
  21 439 إىل املعز  يف املعز
  السطر األخري 439 ليس فيما دون  فيما دون

  



  نشأة الفقه ومراحله وتطوره : الباب األول   
  

    44    �شأة الفقه: الفصل األول

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
فيه(يف عشرين دينارا نصف إخل

  )حذف
لم أنيف عشرين دينارا نصف دينار، فع
:قال. الدينار بعشرة دراهم سنة ماضية

من كانت عنده: وقال مالك بن أنس
دنانري وترب مكسور يكون وزن التـرب
  .متام عشرين دينارا كانت فيه الزكاة

  السطر األخري 439

فيـه.من الدنانري عشـرها إخل
  حذف

من الدنانري ربع عشرها ومـن التـرب
:قال. كذلك، وكذلك الدراهم والترب

من كانت لـه: قال مالك بن أنسو
دنانري وجبت فيها الزكاة، فـأراد أن
خيرج ما وجب عليه من زكاة الدنانري

  .دراهم بقيمتها فال بأس بذلك

  السطر األول 440

  2 440 يغلط هذا العنوان  النموذج الثاين
  8 440 مائتا درهم  مائة درهم

  13 440 يفاد  يقاد
قد هضما هذا العلمعلى أن املؤلفين  على أن املؤلف

 واستوعباه ومتكنا من
442 5  

  11 443 من أحد قوليه  من أحد قوله
  13 449 سنة اثنتني  سنة اثنني
   450 8ذيب  ذيب 

  1 451 سنة اثنتني  سنة اثنتني
  9 451 على سبعة وثالثني  على سبع وثالثني

  12 451 وصحبه  وصيحه
  6 452 وصححت رواييت على وصححت على رواييت على

  17 452 وال اثنتني  وال اثنني
  1اهلامش  453 الرباذعي  الربادعي

  السطر األخري 457 سنة اثنيت عشرة وستمائة  سنة اثنا عشر
  11 458 االزدراء  اإلزراء
  11 458 رفض  لفظ

  السطر األخري 458 الكتب اليت أنست  الكتب أنست
 قبل األخري 2السطر  460 فيلزم  فليزم

  7 461 وال يستطيع متلكه، فال زكاة ال زكاةوال يستطيع ف
  10 466 اإلحكام يف أصول األحكام اإلحكام يف أصول الفقه
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  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  5 467 كثريون  الكثريون

  7 468 السول واألمل  السؤل واألمل
  4 474 فوائد  فوائدا 
  5 474 والتعقيد  والتقعيد

  11 474  عمرو عثمان ابن احلاجبأيب أيب عمرو وعثمان بن احلاجب
  15 475 كما رأينا  ملا رأينا

  14 478 ابن قطرال  بن قطرال
  3 480 أال يرى إال ساعيا يف أال يرى إال ساعيا إال يف

فإن راجعه تفهمها راجعه تفهما
  ال تعنتا 

  5 480  فإن راجعه راجعه تفهما ال تعنتا

  9 480 غيعن العاقل ال ينب عن العاقل ما ال ينبغي
  6اهلامش  481 تنغملت  تنعملت

  13 483 اجلاري هو عليهما  اجلاري وهو عليها
  3 485 ابن حممد  بن حممد

  17 485 به املتغري  به على املتغري
  9 487 ابن أيب بكر  بن أيب بكر
  7اهلامش  488 تنغملت  تنعملت
  3 490 يبهر  يهرب

  7 490 ابن فرحون  بن فرحون
  7اهلامش  490 دقيق العيدابن  بن دقيق العيد

  5 491 فكان  فكا
  7 491 من جاء بعده تعرض لشرحه من جاء بعده لشرحه

  2 494 ابن راشد  بن راشد
  6 497 ابن فرحون  بن فرحون

  8 497 ابن دقيق العيد  بن دقيق العيد
  السطر األخري 497 وصلى  وصل

  8 498 اإلشكال  األشكال 
  13 500 إذاً إذا

  2 501 ابن عبد السالم  مبن عبد السال
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  السطر األخري 501 قياسه  يف سنه
  6اهلامش  501 األزاريفية  األزرايفية

  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  7 505 اإلحداد  اإلحدد
  1 506 على يد ابن  على ابن

  7 507 واثنتني ومثانني ورقة  واثنني ومثانني ورقة
  7 508 القضاء، الشهادات  القضاء الشهادات

  2 509 وهو الباقي  الباقيو
  7 509 ابن الكعياش  بن الكعياش

  21 509 عام واحد وستني  عام إحدى وستني
  السطر قبل األخري 512 ابن حممد  بن حممد

  12 514 ابن عبد الكرمي  بن عبد الكرمي
  6 515 بطاهر مثله  مثله: بطاهر

  12 518 ستة وستون ألف  ست وستون ألف
  10 519 كثري  الكثري
  12 519 وليس صحيحا  صحيحا… يسول

  14 521 إىل غريه  أن يكون الولد غري
  6 525 عثمان بن أيب بكر  عثمان أيب بكر

  14 527 حنن»  حنن«
  5 529 ستة وتسعني  ستا وتسعني 
  1اهلامش  529 أليب احلسن  البن احلسن
  1 530 ابن أنس  بن أنس

  7 531 إن التبصرة  أن التبصرة
  12 531 إن املؤلف  أن املؤلف

  14 532 من اختيارات  منه اختيارات
  15 536 أبو عمرو  أبو عمر
  2 542 بسط  سبط

ــاجلالب، وصــام وصــلى ب
 بالتلقني، وزكى بابن احلاجب

وصل باجلالب، وصم بالتلقني، وزك
 بابن احلاجب

542 14  

  15 543 أم ام
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  قبل األخري 544 بل  بل فقد
  1 545 القول إن  القول بأن
  12 546 حاولت االحتكاك ن االحتكاكحاولت أ

  
  

  السطر الصفحة الصواب  الخطأ
  8 547 السيما وأن  والسيما أن

  8 547 بعض الباحثني  البعض 
  10 547 بعض الباحثني  البعض 

  5 548 خاصة وأن  وخاصة أن
  2 573 ابن احلاجب  بن احلاجب

  األخري 581 املقرب  املغرب
  17 582 اكرأمحد حممد ش:حتقيق  شاكر: حتقيق

  21 583 زين الدين  زيد الدين
  11 585 املرقبة العليا  املراقب 
  14 585 ابن علي  بن علي

  قبل األخري 4 586 ابن احلاجب  بن احلاجب
  األخري 586 والوراقة  والوراق

  2 587 ابن عبد اهللا  بن عبد اهللا 
  15 587 للسيوطي  للسيطي

  16 588 موطأ اإلمام مالك  اإلمام املوطأ
  6 589 عباس،  عباسـ

  16 589 مشس الدين  سخص الدين
  16 590 الشفا  الشفاء

  22 590 ابن عبد امللك  بن عبد امللك
  4 592 عبد اهللا  عبد اللن
  7 592 اجلزري  اجلزي
  قبل األخري 595 ابن األثري  بن األثري

  11 597 تاريخ دمشق  التاريخ دمشق
  13 598 اقتضته  أفضته

  20 599 حممد البجاويعلي  حممد البجاوي
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  18 601 علل احلديث  العلل احلديث
  1 602 هامشي  هاشي

  4 603 األمحدية  األمحدي
 
 


